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C) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. - (10/53) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, ko
misyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1452)
V.-ÖNERİLER
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ
1. - (11 /31) esas numaralı gensoru önergesinin gündemdeki yeri ve görüşme
günü ile İnsan Haklarını inceleme Komisyonu raporunun Genel Kurulun bilgisi
ne sunulmasına ilişkin Danışma kurulu önerisi
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
1. - insan Haklarını İncelcm Komisyonunun, 5.12.1990 Tarih ve 3686 Sayı
lı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca hazırladığı (1994/33) esas numaralı raporu
2. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlı
ğa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202,1/76, 1/108) (S.
Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek)
3. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/343) (S. Sayısı: 71)
4. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82)
5. - İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139)
6. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/324) (S. Sayısı : 134)
7. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Miiftüoğlu ve
10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9,2/536) (S. Sayı
sı : 283).
8. - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/553) (S. Sayısı: 391)
9. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve
Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66)
10. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar
Kurumu kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201)
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1 1 . - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve
58'e 1 inci Ek)
12. - Türkiye Radyo ve Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde
Değişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı: 111)
13. - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112)
14. -Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun
Hükmünde Karararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve
Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına
Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık,
İmâr, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı: 116)
15. - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180)
16. -Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ye Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan
ve Bütçe komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı: 193)
17. - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmâr, Ulaştırma ve Turizm ve
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı: 322)
18. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız
ve keyfî işlemleriyle Devleti Zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk -Ceza Ka
nununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı
Halil Şıvgın Hakkında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis So
ruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Ra
poru (9/11) (S. Sayısı: 337)
19. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı: 375)
20. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu
(1/576) (S. Sayısı: 394)
21. -Yedi İldeBüyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında504Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 395)
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22. - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Haklanda 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu
Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404)
23. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın îskân ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde
Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddi
asıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanlan Işın Çelebi, İsmet
Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve
Köyişleri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü
Yürür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Mec
lis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyo
nu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373)
24. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savun
ma Komisyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 554)
25. - Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapörlan (1/616) (S. Sayısı: 606)
26. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı
Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Ada
let ve Plan ve Bütçe komisyonlan raporlan (1/608) (S. Sayısı: 609)
27. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmâr, Ulaştırma ve Turizm ve Plan
ve Bütçe komisyonlan raporlan (1/579) (S. Sayısı: 624)
28. - Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
mede Değişiklik Yapılmasına İlişkin 474 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
Plan ve Bütçe Komisyonu Mütalaası ve Dışişleri ve Anayasa Komisyonlan ra
porlan (1/47, 1/57, 1/320) (S. Sayısı: 632)
29. - Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve
Plan ve Bütçe komisyonları raporlan (1/625) (S. Sayısı: 390)
30. - İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
Hakkında Kanun Tasarısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in İdarî Yargılama
Usulü Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir
Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (1/637, 2/908) (S. Sayısı.': 409 ve 409'a 1 inci Ek)
' 3.1. - Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarih
li ve 3846 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaş-
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kanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/484,3/736) (S. Sayısı: 250)

322:330,331,
419:424

32. - 406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Telekomünikas
yon Anonim Şirketi Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmâr,
Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/671) (S. Sa
yısı : 666)

330:393

VII.-SORULAR VE CEVAPLAR

394

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ

394

1. - Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın, Muş-Merkez-Eralanı köyünden
gözaltına alındıktan sonra ölü olarak bulunduğu iddia edilen kişilere ilişkin soru
su ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3696)

394

2. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Unesco Millî Komitesinin har
camalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı
(7/3710)
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3. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, gübre fiyatlarına yapılan
zamdan sonra bazı bayilere eski fiyattan satış yapıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/4366)
4. - Bilecik Miletvekili Mehmet Seven'in, bakanlığa bağlı bazı genel mü
dürlerin odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/4413)

406:410
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5. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bakanlığa bağlı bazı genel mü
dürlerin odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı
Durmuş Fikri Sağlar'm yazılı cevabı (7/4414)

412

6. - Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İskenderun'da faaliyet gösteren bir fir
maya ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı
cevabı (7/4468)

413

7. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, vergi ve SSK prim borcu bulu
nan bir şahsa vatandaşlıktan çıkma izni verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan
sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4471)
8. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ORÜS Artvin Lif Levha
Fabrikasında meydana gelen yangına ilişkin Başbakandan sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/4475)
9. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Diyarbakır-Hazro'da güvenlik
güçleri tarafından işyerinden alındıktan sonra kaybolduğu iddia edilen bir şahsa
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4479)
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 1,5.00'te açılarak dört oturum yaptı.
Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, süne mücadelesinde, ödenek azlığı nedeniyle yetersiz
kalındığına ve açıklanan hububat alım fiyatlarının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine ilişkin
gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Necmettin Cevheri cevap verdi.
İstanbul Milletvekili Bedrettin Doğancan Akyürek, sözlü sorularına, öngörülen sürede cevap
alamadığına ve bu sebeple denetim görevini yapamadığına;
Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş da, bir müddet önce yasama dokunulmazlıkları kaldırı
lan bazı milletvekilleri hakkında, TBMM'de tartışılmamış, karar verilmemiş konularda da
DGM'nin soruşturma yürüttüğü iddialarına ve bunun yol açabileceği sakıncalara,
ilişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.
Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'ın dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanlığına, Maliye Bakanı İsmet Attila'nın;
Rusya Federasyonuna gidecek olan Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın dö
nüşüne kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın;
Fas'a gidecek olan Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nm dönüşüne kadar, Çevre Bakanlığına, Orman
Bakanı Hasan Ekinci'nin,
Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun
bilgisine sunuldu.
Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın (6/1020);
Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin (6/1043),
Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soruların geri veril
diği bildirildi.
Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan ve 29 arkadaşının, Ortodoks Fener Rum Patrikhane
sinin amaçları dışında faaliyette bulunduğu iddialarını araştırmak amacıyla bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/188), Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemde yeri
ni alacağı ve öngörülmesinin sırasında yapılacağı açıklandı.
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının :
48 inci sırasında yer alan 250 S. Sayılı, 25.11.1992 Tarihli ve 3846 Sayılı Kanunun 33 üncü;
209 uncu sırasında yer alan 666 S. Sayılı kanun tasarısının 34 üncü;
178 inci sırasında yer alan 614 S. Sayılı kanun tasarısının 35 inci;
206 hcı sırasında yer alan 654 S. Sayılı kanun tasarısının 36 ncı;
108 inci sırasında yer alan 339 S. Sayılı kanun tasarısının 37 nci;
149 uncu sırasında yer alan 594 S. Sayılı kanun tasarısının 38 inci;
210 uncu sırasında yer alan 659 S. Sayılı kanun tasarısının 39 uncu;
133 üncü sırasında yer alan 406 S. Sayılı kanun tasarısının 40 inci;
40 inci sırasında yer alan 347 S. Sayılı kanun tasarısının 41 inci;
165 inci sırasında yer alan 615 S. Sayılı kanun tasarısının 42 nci;
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198 inci sırasında yer alan 639 S. Sayılı 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanunun 43 üncü,
Sırasına alınmalarına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.
DYP Grubuna ait olup açık bulunan :
Adalet Komisyonu üyeliklerine Afyon Milletvekilleri Abdullah Ulutürk ve Etem Kelekçi;
(10/4) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu üyeliklerine de Afyon Milletvekili Etem
Kelekçi, Aksaray Milletvekili Mahmut Öztürk ve Bolu Milletvekili Nazmi Çiloğlu,
Gruplarınca aday gösterilerek seçildiler.
Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının :
1 inci sırasında bulunan 59 ve 59'a 1 inci Ek,
20 nci sırasında bulunan 71,
21 inci sırasında bulunan 82,
22 nci sırasında bulunan 139,
23 üncü sırasında bulunan 134,
24 üncü sırasında bulunan 283,
25 inci sırasında bulunan 391,
26 nci sırasında bulunan 66,
27 nci sırasında bulunan 201,
2 nci sırasında bulunan 58 ve 58'e 1 inci Ek,
3 üncü sırasında bulunan 111,
4 üncü sırasında bulunan 112,
5 inci sırasında bulunan 116,
6 nci sırasında bulunan 180,
7 nci sırasında bulunan 193,
8 inci sırasında bulunan 322,
10 uncu sırasında bulunan 375,
11 inci sırasında bulunan 394,
12 nci sırasında bulunan 395,
13 üncü sırasında bulunan 404,
15 inci sırasında bulunan 554,
16 nci sırasında bulunan 606,
17 nci sırasında bulunan 609,
18 inci sırasında bulunan 624,
19 uncu sırasında bulunan 632,
S. Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ve ilgili komisyon raporlarıyla; kanun tasarı ve tek
lifleriyle ve ilgili komisyon raporları ve;
9 uncu sırasında bulunan 337,
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14 üncü sırasında bulunan 373,
S. Sayılı Meclis Soruşturma komisyonları raporlarının,
Görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi.
Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında
Kanun Tasarısının (1/712) (S. Sayısı : 669), görüşmeleri tamamlandı; yapılan açık oylama sonu
cunda kabul edilip kanunlaştığı açıklandı.
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sı (1/666) (S. Sayısı: 620) ile;
Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun Teklifinin (2/340) (S. Sayısı: 167),
Yapılan görüşmelerden sonra kabul edildikleri ve kanunlaştıkları bildirildi.
9 Haziran 1994 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere 00.13'te birleşime son verildi.
Vefa Tanır
Başkanvekili
Işılay Saygın :

Ali Günaydın

İzmir

Konya

Kâtip Üye

Kâtip Üye

İlhan Kaya

Cengiz Üretmen

İzmir

Manisa

Kâtip Üye

Kâtip Üye
Abbas Inceayan
Bolu
Kâtip Üye

II. - GELEN KÂĞITLAR
9 . 6.1994 PERŞEMBE
Kanun Hükmünde Kararnameler
1. - Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
(1/713) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1994),
2. - Hazine Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
(1/714) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1994)
Teklif
İ. - Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Esnaf ve Çiftçilere Düşük Faizli İşletme Kredisi
Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1114) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi: 3.6.1994)
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Sözlü Soru Önergeleri
1. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hazine Bonosu satışlarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1060) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1994)
2. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, otomotiv sektöründeki ekonomik krize ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1061) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1994)
Yazılı Soru Önergeleri
1. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Kalkınma Bankasına verilen kredilere iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4623) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.1994)
2. - İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, kurban derilerinin toplanmasıyla ilgili olarak
verdiği bir beyanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4624) (Başkanlığa geliş tarihi :
4.6.1994)
3. - İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, kurban derilerinin THK dışındaki kuruluşlarca
toplanmasına göz yumulduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4625)
(Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.1994)
4. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığında soruşturma açılan
işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4626) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1994)
5. - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, THY'nın Denizli-İstanbul arasındaki tarifeli
uçak seferlerinin kaldırılış nedenine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4627)
(Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1994)
6. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, özel sektörün petrole yaptığı zamlara ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4628) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1994)
7. - Afyon Millevtekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon-İhsaniye İlçesinde yapımı yarım ka
lan spor sahasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4629) (Başkanlığa geliş tarihi :
2.6.1994)
8. - Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın veraset ve in
tikal vergisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4630) (Başkanlığa geliş tarihi :
2.6.1994)
9. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, "Başbakanın Reklam Yanlışı" başlığı ile ba
sında yer alan haberlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4631) (Başkanlığa geliş tarihi
: 3.6.1994)
10. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Emniyet Teşkilatının yeni kıyafetlerine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4632) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.6.1994)
11. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, OYLAT Kampının bir döneminin iptal edilmesi
nin nedenine ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4633) (Başkanlığa geliş tarihi :
3.6.1994)
12. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Petrol Ofisi tarafından akaryakıt verilen bayilere
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4634) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.6.1994)
13. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Hazine Bonosu satışlarına ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/4635) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1994)
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14. - Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ekonomik tedbirler nedeniyle işten çıkarılanlara
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4636) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.6.1994)
15. - İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, İçişleri Bakanınca Başbakan Yardımcısı hakkın
da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemi ile ilgili olarak bir soruşturma açıldığı iddiası
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4637) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.6.1994)
16. - Amasya Milletvekili Cemalettiri Giirbüz'iin, satışa sunulan Hazine bonolarına ilişkin.
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4638) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.6.1994)
17. -Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbliz'ün, kamu bankaları tarafından özel televizyon
lara verilen kredi ve reklam ücretlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4639) (Başkan
lığa geliş tarihi : 6.6.1994)
18. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas Demir-Çelik Fabrikası Genel Müdür
Yardımcısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4640) (Başkanlığa geliş tarihi :
7.6.1994)
19. -Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, tavukçuluk ve yumurtacılık sektörünün için
de bulunduğu sıkıntılara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4641) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 7.6.1994)
20. -Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, pancar üreticilerine avanslarının ne zaman
ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4642) (Başkanlığa geliş
tarihi: 7.6.1994)
21. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, II. Dönem besi kredilerinin ne zaman veri
leceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4643) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 7.6.1994)
22. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, T.C. Merkez Bankası İstanbul Fenerbahçe Sos
yal Tesislerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4644) (Başkanlığa geliş tarihi :
7.6.1994)
23. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, kamuya ve kamu bankalarına ait sosyal tesislere
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4645) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.1994)
24. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, kamu bankalarına ait sosyal tesislere ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/4646) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.1994)
25. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, "Harcama Kalemi" olarak adlandırılan özel har
camalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4647) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.1994)
26. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas Demir-Çelik Fabrikası Genel Müdür
Yardımcısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4648) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.1994)
27. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas Demir-Çelik Fabrikasının borcuna iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4649) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.1994)
28. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, göreve geldiğinden bugüne kadar satın alı
nan kitaplara ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/4650) (Başkanlığa geliş tarihi :
7.6.1994)
29. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde hücre sisteminden koğuş sis
temine dönülmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4651) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 7.6.1994)
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30. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, Türkiye Kalkınma Bankasına ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/4652) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.1994)
31. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'm, Ankara Milletvekili Salman Kaya'nın dövülme
si olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru Önergesi (7/4653) (Başkanlığa geliş tarihi :
7.6.1994)
32. - Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İskenderun'un, ne zaman il yapılacağına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/4654) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.1994)
33. -Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç'ın, Ankara Mamak çöplüğüne ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/4655) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.1994)
34. - Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç'ın, Ankara Mamak çöplüğüne ilişkin Çevre Baka
nından yazılı soru önergesi (7/4656) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.1994)
35. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, hayalî ihracat iddiasıyla savcılıklara intikal etti
rilen dosyalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4657) (Başkanlığa geliş tarihi :
7.6.1994)
36. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Memurin Muhakemat Kanununun uygulanması
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4658) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.1994)
37. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, DSİ'de işçi çıkartıldığı iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4659) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.1994)
Gensoru Önergesi
1. - Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan ve 21 arkadaşının, otoyol projelerinin sözleşmelerini son
ekonomik değişiklikler karşısında yeniden değerlendirilmeyerek Devleti zarara uğrattığı iddiasıyla
Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kuınbaracıbaşı hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci
maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/31) (Başkanlığa geliş tarihi :
7.6.1994)
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BİRİNCİ OTURUM
AÇıIma Saati: 15.00
BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboğlu
KÂTİP ÜYELER : Abbas İnccayan (Bolu), Işılay Saygın (İzmir)
••

•

- ©

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 114 üncü Birleşimini açıyorum.
III.-YOKLAMA
BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu
lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum.
(Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'e kadar yoklama yapıldı)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz.
Gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz talepleri vardır, bu talepleri sırasıyla yerine geti
receğim.
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
1.- Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Riyad'da Türk çocuklarının eğitim gördüğü Medinei Münevvere İlköğretim Okulunun Suudi Arabistan makamlarınca kapatılmasına teşebbüs edil
diğine ilişkin gündem dışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in cevabı
BAŞKAN - Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Severi, "kapatılan okullarla ilgili" olmak üze
re gündem dışı söz talep etmişlerdir.
Buyurun Sayın Seven. (ANAP sıralarından alkışlar)
MEHMET SEVEN (Bilecik) - Sayın başkan, sayın milletvekilleri; Meclisimizin bugüne kadarki oturumlarında gündemin ana konularına ve gündem dışı konuşmalara şöyle bir göz attığımız
da, birçok konuların, birçok sorunların dile getirildiği görülmektedir; ama, bütün konuların, bütün
sorunların sadece ve sadece konuşmaktan öteye gitmediği de açıkça görülmektedir. îşte, konuş
maktan, çene yormaktan ileri gitmeyen ve hâlâ aynı sorunların, aynı sıkıntıların tartışılır olduğu ve
ilave sorunlarla, sıkıntılarla kangrenleşmeye dönüşen millî eğitimimizle ilgili bir basiretsizliği, bir
duyarsızlığı, bir ayıbı, şu milletin kürsüsünden size ve tüm kamuoyunun dikkatine sunmaya çalışa
cağım.
Değerli arkadaşlar, bu basiretsizlik, duyarsızlık, bu ayıp her ne kadar millî eğitimi ilgilendiri
yorsa da, bunun asıl müsebbibi, DYP-SHP Koalisyon Hükümetidir.
Demokratikleşme turları atanlar, laikliğin en büyük savunuculuğunu yapanlar, maalesef, eği
tim alanında iflas etmiş ve çuvallamışlardır. Kapatılan ve kapatılmaya çalışılan okullar, bu Hükü
metin eğitim anlayışını en güzel şekilde ifade etmektedir. Eğitimi, alfabeyi, kültürünü, tarihini in
sanına, vatandaşına götüremeyen bir Hükümetten demokratikleşme alanında başarı beklemek abes
le iştigaldir.
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Okulları kapatmak demokratikleşmenin mi yoksa acizliğin mi basiretsizliğin mi duyarsızlığın
mı bir ifadesidir?! Sayın Bakana soruyorum : Bugüne kadar Hükümetinizin kapattığı okul adedi
kaçtır? Bunu ben size söyleyeyim : 400, belki de daha fazladır; tabiî yurt dışında kapatılanlar bu
nun haricindedir.
Sırpların Boşnakları asimile etmede, yok etmede gösterdiği gayreti, hızı ve titizliği, bu Hükü
met, okulları kapatmada göstermektedir. Öylesine hızlı, öylesine gayretlidir ki, Riyad'taki Medinei Münevvere İlköğretim Okulunun Suudlar tarafından kapatılmak istenmesine bile duyarsız kala
bilmektedir. Bu okul, Medine-i Münevvere'de çalışan mühendis ve işçi çocuklarından müteşekkil
350 öğrencisine 13 öğretmeniyle hizmet vermekte olup, öğretmenlerin maaşı ise Millî Eğitim Ba
kanlığınca verilmektedir. Bu okulun yıllık bina kirası ve diğer masrafları ise koruma derneği tara
fından karşılanmaktadır. Bu okulun açılışını da, bizzat, Cumhurbaşkanı Sayın Demirel yapmıştır.
Açma şerefi Türkiye Cumhuriyetine ait de, kapatmanın utancı kime aittir; bunun muhatabım sizle
rin dikkatlerine bırakıyorum değerli arkadaşlar.
Yurt dışındaki işçilerimizin, çocuklarımızın ve çalışanlarımızın döyizlerine kadar göz diken
ler, laiklik demagojisi yapanlar, demokratikleşme turları atanlar, neredesiniz?.. Bu okul, Amsterdam'da, Stockholm'de, New York'ta olsaydı daha mı iyi olacaktı; Mekke'de, Medine-i Münevve
re'de olduğu için mi ilginizi çekmedi?
Değerli arkadaşlar, gerçekçi olmak zorundayız. Bugün, Türkiyemizde, öz vatanımızda, birçok
yabancı okul faaliyet göstermektedir; işte Robert Kolej, işte Saint Joseph Liseleri. Bu okullar, öz
vatanımızda gayet güzel faaliyette bulunuyorlar; biz ise okulumuzu kapatmak için çalışıyoruz!..
Hangi mantık ve akla göre hareket ediliyor, bunu anlamak mümkün değil.
Evet, mutlaka bir gerekçe vardır; ama, okul kapatmak, gerekçe olamaz, çözüm olamaz ve de
olmamalıdır. Okul kapatmak, acizliktir, basiretsizliktir, duyarsızlıktır. Suudlann okulumuzu kapat
masına duyarsız kalmak, evlatlarımızı Suud okullarına muhtaç etmek, mahkûm etmek, onları o ül
ke eğitimcilerinin ye öğretmenlerinin kucağına atmak demek değil midir? İnanıyor musunuz ki, Su
ud okullarında bu çocuklarımız kendi tarihini, kendi kültürünü, kendi dilini öğrenebilsin?.. Farkın
da olmadan, bu yavrularımızın beyinlerinin asimile edilmesine göz yumuyoruz. Bina kapatıyorum,
okul kapatıyorum derken...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Devam edin Sayın Seven.
'
MEHMET SEVEN (Devamla) - ;.. körpecik pırıl pırıl beyinlerin köreltilmesine duyarsız ka
lıyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kapatılan her okul, PKK'nın terörün ekmeğine yağ sür
mek değil midir? Terörü, teröristleri kendi ellerimizle yaratmayalım.
Ey yetkililer; gözleriniz kör ise, beyinleriniz de mi kör? Niçin, bizim okullarımız, bir Robert
Kolej ya da bir Saint Joseph Lisesi olmasın; onlardan eksiğimiz nedir? Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'da bir Robert Kolej, bir Saint Joseph Lisesi gibi okullar açılmasında bir sakınca var mı; yurt
dışında bu tip okulların açılmasında bir sakınca var mı; yok. Öyleyse, bu kapatma neden, bu eği
tim düşmanlığı neden?.. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki, yurt dışındaki evlatlarımızın bu kolej
lerde okuyanlardan eksikliği nedir? Eksikliği ben size söyleyeyim: Evlatlarımızda bir eksiklik yok;
eksiklik, millî eğitimimizi idare edenlerde. Eksiklik, Bilecik'te, meydanlarda, "Üniversite açacağız,
üniversite kuracağız" deyip, sözlerinde durmayanlarda, halkı aldatanlarda. Benim vatandaşımı, be
nim seçmenimi, okul vaadiyle, üniversite vaadiyle aldatmaya kimsenin hakkı yok. Bu hakkı ken
dinde görenlerin aklından şüphe ederim.
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Değerli arkadaşlar, sözlerimi noktalamadan önce, sizleri, pırıl pırıl beyinlerin kapatılması ça
lışmasına, eritilmesine, paslandırılmasına ve yok edilmesine fırsat vermemeye; bu basiretsizliğe;
bu duyarsızlığa ve bu cahiliye devri uygulamalara dur demeye davet ediyor; Yüce Heyetinizi de
saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Seven, teşekkür ediyorum.
Sayın Seven'in gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere, Millî Eğitim Sayın Bakanı...
Buyurun Sayın Bakan.
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) - Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in, kapatılan okullar konusundaki gündem dışı konuş
malarına karşılık bilgi vermek üzere huzurunuzdayım. Hepinizi, en içten duygularla ve saygılarım
la selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, Sayın Seven, Türkiye'de, bizim dönemimizde kapatılan okullardan
bahsettiler ve bu arada da, Riyad'taki okulun kapatılmasına duyarsız kalındığını ve dolayısıyla, bu
dönemin, âdeta bir okul kapatma dönemi olduğu yolunda ifadelerde bulundular.
Değerli arkadaşlarım, önce Riyad'taki okulla ilgili bilgi arz etmek istiyorum: Riyad'taki okul
da bizim orada çalışan işçilerimizin çocukları bulunmaktadır. Bu çocukların Türkçe eğitim öğretim
görebilmeleri amacıyla orada bir okul açılmıştır. Dünyanın birçok yerinde bu tür okullar, oradaki
büyükelçilikler bünyesinde açılır. Ancak, Suudi Arabistan Hükümeti, bu okulu, kendi mevzuattan
çerçevesinde usule uygun açılmadığı gerekçesiyle kapatma yolunda teşebbüse geçmiştir. Tabiî, bu
teşebbüs karşısında, gerekli mukabil teşebbüsler yapılmaktadır ve okulun öğretime devam etmesi
ve Türk çocuklarının burada okuması için ne gerekiyorsa, dış temsilciliğimiz ve Dışişleri Bakanlı
ğımız kanalıyla gerçekleştirilecektir. Böyle bir okulun kapatılmasına duyarsız kalınması, göz yu
mulması veya konuyla ilgilenilmemesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir; çünkü, okul,
Millî Eğitim Bakanlığıyla müşterek yapılan çalışmalar sonucunda açılmış ve orada da -sayın Se
ven'in de ifade ettikleri gibi- buradan öğretmenler gönderilmiştir. Binanenaleyh, böylesine bir fa
aliyetin durdurulmasına göz yumulması da kesinlikle söz konusu değildir.
Türkiye'de, bunun dışında, kapatılmış okullar olarak ifade edilecek, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu'da, bilinen nedenlerle, 1993-1994 öğretim yılında ve ondan önceki yıllarda kapanmış olan
okullarımız vardır. Bu okullarımız, PKK örgütünün okulları tahrip etmesinden veya köylerimizde
meydana gelen, yine PKK'nın yaratmış olduğu terör olayından kaynaklanarak kapanmıştır. Kapa
nan okullarımızda okuyan öğrencilerimizin eğitim ve öğretimlerini devam ettirmeleri amacıyla,
1992-1993 öğrenim yılında her türlü tedbirler alınmış, bu çocukların büyük bir kısmı aileleri tara
fından ilçe merkezlerinde, il merkezlerinde kendileri tarafından okutulmaya başlanmış, ancak biz,
bu çocukların tümünün, Türkiye'de, öncelikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bulunan yatılı böl
ge okullarımızda ve yatılı okullarımızda barınarak eğitim ve öğretimlerini devam ettirmeleri ama
cıyla her türlü tedbirleri aldık, ilgililere velilere bu tedbirler duyuruldu ve arzu eden velilerimiz ço
cuklarını bizim yatılı okullarımıza verdiler. Arz ettiğim gibi, büyük bir kısmı da, velileri ve ailele
ri tarafından merkezlerdeki okullarda eğitim ve öğretimlerine devam ettiriliyorlar.
Şu anda, biliyorsunuz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da büyük ölçüde huzur ve güvenlik sağ
lanmış bulunmaktadır. Devamlı olarak illerimizle, millî eğitim teşkilatımızla temas halindeyiz,
1994-1995 öğrenim yılında bu okullarımızın tamamına yakını -ki, tabii yüzde 100'ünün açılması
için çalışıyoruz- eğitim ve öğretime açılacaktır. Bu amaçla, tüm çalışmalarımız tamamlanmıştır;
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eksiklerimizin, yeni yapılmakta olan okullarımızın ders yılına kadar tamamlanması yolunda çalış
malarımız sürdürülmektedir. Binaenaleyh, bu okulların eğitim ve öğretime açılması konusu 19941995 öğretim yılında kesin olarak halledilmiş olacaktır.
Ben, bu vesileyle bu hususu belirtmek istiyorum. Biz, gerek 49 uncu ve gerekse 50 nci hükü
metlerimiz döneminde eğitim ve öğretime büyük önem verdik ve bu dönemde, Türkiye bütçeleri
nin bakanlıklar arasında en büyük payı Millî Eğitim Bakanlığına ayrılmıştır. Dolayısıyla, Türki
ye'de okul kapatma değil, daha çok okul açma dönemi başlamıştır ve devam etmektedir. Hele yük
sekokullar yönünden -ki, Bilecik Üniversitesinden bahsetti Sayın Seven-Yüce Meclisin, biliyorsu
nuz 1992-1993 yılında almış olduğu kararlarla, çıkmış olduğu yasalarla Türkiye'de 1991 sonu,
1992 yılı başında 1991-1992 öğretim yılında 29 üniversite varken, bu rakam, 1993-1994 öğretim
yılında 57'ye yükselmiştir. Yani, 28 üniversite Türkiye'de yeniden öğretime başlamıştır. Şimdi, 70
yılda 29 üniversite, 2 yılda 28 üniversite açılıyor. Yani, üniversite sayısı katlanıyor. Ama, değerli
arkadaşımız, okulların kapatıldığından, üniversitelerin açılmadığından bahsediyorlar...
Tabiî, amacımız, isteyen her ilde bir üniversitenin açılması istikametindedir. Nitekim bu
amaçla çalışmalar devam ediyor; Bilecik İlimizin bu arzusu vardır, benim kendi seçim bölgem olan
Çankırı Vilayetinin de arzusu vardır; onun yanında, Çorum'un, Yozgat'ın, Kırşehir'in vardır; yani
hemen hemen bütün illerimizin ünivesite açılması yolunda çalışmaları ve müracaatları vardır. Bun
ların hepsi de tetkik edilmektedir; ama, Yüce Meclisin kararıyla, çıkarmış oldukları yasalarla, 27
yeni üniversite 2 sene içerisinde faaliyete geçmiş ve beş yıllık planda üniversiteye devam eden çağ
nüfusunun yüzde 16'sının üniversiteye devam etmesi hedeflenmiş iken, son iki yılda yapılan çalış
malar sonucunda, bu hedef aşılmış, yüzde 16 yerine, yüzde 23.2'ye yükselmiştir. Biz, esas hedefi,
çağ nüfusunun yüzde 30'unun yüksekokula gitmesi olarak almış bulunuyoruz. Beş yıllık planda
yüzde 16 hedeflenmişken, son iki yılda ki çalışmalar nedeniyle de, hedef aşılarak yüzde 23.2'ye
ulaşılmıştır.
Binaenaleyh, bizim, iktidar olarak, Hükümet olarak okul kapattığımız yolundaki iddiaların ka
bul edilmesi mümkün değildir. Bunun yanında, 1992, 1993, 1994 yılı bütçelerimizin vermiş oldu
ğu imkânlar muvacehesinde, Türkiye'de yeni birçok okulun açılması da, keza gerçekleştirilmiştir;
yeni okulların açılmasına devam edilmektedir.
Yine değerli arkadaşımızın, doğu ve güneydoğuda bulunan gençlerimiz için, yavrularımız için
neden yabancı okullar açılmadığı yolunda beyanları var. Malumları olduğu üzere, bahsetmiş olduk
ları okullar, aslında Türkiye'de çok eski dönemlerde açılmış ve devam eden okullardır; ama, bu
gün bizim eğitim sistemimiz içerisinde bu okulların vermiş olduğu eğitim, öğretimi verecek nite
likte Anadolu liselerimiz var, fen liselerimiz var, Anadolu meslek liselerimiz var ve lisana dayalı,
halk dilinde "süper" denilen liselerimiz var. Bu liselerimiz, bahsedilen yabancı okulların vermiş ol
duğu eğitim, öğretimi gerçekleştirecek niteliktedir. Nitekim, 1992-1993 döneminde açılmaya baş
lanan, lisana dayalı, "süper" dediğimiz liselerin sayısı son iki yıl içerisinde, 123'e yükselmiştir. Ay
nı şekilde, Anadolu liselerimizin sayısı üç misli artmıştır; ikibuçuk yıllık dönem içerisinde. O hal
de, biz, özellikle eğitim, öğretimin kalitesinin artması ve öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim, öğ
retim görebilmeleri için de, fen liselerimizin, Anadolu liselerimizin, lisana dayalı liselerimizin art
masını sağlama yolunda çalışmalarımızı sürdürdük ve hepsinde de büyük artışlar sağladık. O hal
de, bu okullarımızın da açılmadığı veya kapandığı yolunda beyanda bulunmanın mümkün olmadı
ğını, özellikle ifade ediyorum ve biz, Türkiyemizde okulların azalması değil, çoğalması, her ilçe
mizde çok programlı lisenin açılması, hatta üniversitelerimiz yönünden de, bugün halen açılmış bu-
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lunan birçok yüksekokulumuz gibi, birçok ilçemizde yeni yüksekokulların, özellikle meslek yük
sekokullarının açılması yolundaki çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Bu yönüyle, biz, Türki
ye'de okul kapatma yerine, okullarımızın sayılarının mutlaka artması ve tabiî, eğitim, öğretim ka
litesinin de bu arada güçlenmesi yolundaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam
edeceğiz.
Bu hususları Yüce Meclise arz ediyor, saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Bakan, her ilin mutlaka talebi vardır; ancak Çorum İlinin hem talebi hem
altyapısı hem de hakkı vardır. (DYP sıralarından "Sayın Başkan, taraf tutma" sesleri)
Teşekkür ediyorum.
Aman efendim, bu milletten taraf olmaktır; olmayalım mı?
MEHMET SEVEN (Bilecik) - Sayın Başkan, Sayın Bakana bir soru sorabilir miyim?
BAŞKAN - Hayır efendim... Dinlediniz...
MEHMET SEVEN (Bilecik) - Bu nasıl sosyal adalet?
BAŞKAN - Sayın Bakanın beyanlarında sorularınıza cevap vardır.
2. - Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan'in, mevcut eğitim sistemine ilişkin gündem dışı ko
nuşması
BAŞKAN - Eğitim sistemiyle ilgili olarak gündem dışı söz talebinde bulunan Gümüşhane
Milletvekili Sayın Lütfi Doğan'a söz veriyorum.
Buyurun efendim.
(RP sıralarından alkışlar)
LÜTFİ DOĞAN (Gümüşhane) - Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; çocuklarımızın
eğitimi ve eğitim sistemimizle alâkalı bazı düşüncelerimi arz etmek üzere gündem dışı söz almış
bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, söz verdiği için Sayın Başkana, dinlemek lütfunda bu
lunduğunuz için, sizlere teşekkürlerimi arz eder, hepinizi hürmetle selamlarım.
Güzel bir isabet, Sayın Seven arkadaşımız, eğitimle ilgili bir konuyu dile getirdiler ve Sayın
Millî Eğitim Bakanımız da, eğitimimizle alâkalı, bendeniz açısından, bir bakıma teminat kabul ede
bileceğimiz bir kısım isabetli beyanlarda bulundular.
Sözlerime girerken, vaktimi israf etme pahasına olmakla birlikte, Medine-i Münevvere'de şu
anda tedrisata devam eden, oradaki işçilerimizin, vatandaşlarımızın çocuklarının okumasına imkân
sağlayan bir okulun bir bakıma Sayın Seven arkadaşımızın beyan ettiği bir mahiyeti iktisap ettğini
ifade etmek istiyorum. Sayın Bakanım arzu buyururlarsa, detayını kendilerine arz ederim. Bunu
yüksek huzurlarınızda belirtiyorum. Bendeniz için, o konuda çok önemli, belirtilmesi gereken nok
talar var. Şimdi, gündem dışı kendi maruzatıma geçiyorum.
Efendim, bilginlerden birisinin bir sözüyle sözlerime başlamak istiyorum. Bir bilginimiz diyor
ki : "Bir milletin, bir toplumun saadete erişmesi, bir devletin, istediği kudreti elde etmesi ve arzu
ettiği asayişi temin etmesi, gençlerinin iyi eğitilmiş olmasına bağlıdır. Eğer devlet bu konuyu ba
şarırsa, hem toplum mutlu olur, hem devlet kudret kazanmış olur, vatandaşına da özlediği ve bek
lediği asayişi temin etmiş olur."
Hepinizin tanıdığını tahmin ettiğimde Alman Felsefecisi Leibniz de diyor ki: "Çocukların ter
biyesini bana emanet ederlerse, ben, dünyanın gidişatını değiştirir, çok daha güzelleştirmeyi başa-
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Sizlere arz ettiğim bu iki önemli konu, kanaatimce, hakikaten eğitimle alakalı son derece
önemli hususlara işaret etmektedir.
Şimdi, okullarımız tatile girmek üzeredir. Bütün evlatlarımıza Cenabı Hak'tan başarılar dili
yorum, onları yetiştiren öğretmenlerini ve ebeveynlerini de tebrik ediyorum; devlete de, daha ha
yırlı hizmetler verebilme başarısına ulaşmasını niyaz ediyorum.
Sizlere arz etmek istediğim nokta şudur : Eğitim, insan için hayatî bir zarurettir. Bir canlının
yaşaması için su ve hava ne kadar önemliyse; bir insanın, yaratılıştan gelen özelliklerini, meziyet
lerini kazanıp koruyabilmesi ve onları devam ettirebilmesi için de.eğitim ve öğretim o kadar önem
lidir.
Benim görebildiğim; bizim eğitimimiz için milletimiz büyük fedakârlıklar göstermekte; öğret
menlerimiz, velilerimiz büyük ilgi göstermekte, emek sarf etmekte; ama, buna rağmen, arzu ettiği
miz, özlenen neticeyi elde edememekteyiz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Buyurun efendim.
LÜTFİ DOĞAN (Devamla) - Özlediğimiz, arzu ettiğimiz netice nedir? Tüm vatan evlâtları
nın tümünün iyi eğitilmiş olması, iyi yetiştirilmiş olması; kendilerinden beklenen her türlü mezi
yetleri, olgunlukları kazanmış olmaları ve büyüklerinin taşıdığı manevî mesuliyeti, bu kuşakların
da omuzlayarak, yarınlara daha güvenle bakabilmemizi temin etmeleridir.
Ancak, eğitimde gördüğüm eksiklik -bendenize göre- eğitim sistemimizin halen biyolojik
esaslara dayandığını birçok eğitimcilerimiz söylemektedir. Arz etmek istediğim nokta şudur : Eği
timimizi, bir yönden maddî, diğer yönden manevî iki temele dayandırmalıyız. Bunu biraz daha aça
cak olursak, evlatlarımızı güçlü, sıhhatli, çevik, zinde, iyi evlatlar yetiştirmiş olmanın yanında, fik
rî ve aklıselim yönünden de çok iyi eğiterek, diğer ülkelerin evlatlarıyla her türlü alanda müsaba
ka yapabilecek, onları geçebilecek bir seviyede aklen, ilmen yetiştirmiş olmalıyız. Bu, bizim için
hayatî zarurettir.
Bununla birlikte, evlatlarımızı manevî, ruhî ve inanç yönünden de çok daha iyi yetiştirmemiz
lazımdır. Bunu şöyle arz etmek mümkündür: Maneviyat ile maddiyat bir kuşun iki kanadı gibidir...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
LÜTFİ DOĞAN (Devamla) - Eğer izin verirseniz sözlerimi bağlayacağım Sayın başkan.
BAŞKAN - Buyurun.
LÜTFİ DOĞAN (Devamla) - Kuşun iki kanadı ne kadar mükemmel olursa, kendisine düşen
hayatî faaliyetini o kadar mükemmel gösterebileceği gibi, evlatlarımızın da manevî yönden muh
taç oldukları eğitim, kendilerine kâmil manada verilmelidir.
Bu şekilde eğitim verilirse ne olur?.. Memleketimizde, huzurunuzdan uzak, ihtiraslar, kanaat- .
sızlıklar yüzünden birtakım yolsuzluklar yok olur veya asgarî düzeye inmiş olur, gazetelerde oku
duğumuz birtakım üzücü hadiselerle mükedder olmayız, hepimiz sevinç duyarız .
Özetleyecek olursak, bugün Türkiyc'mizdeki eğitim sistemiyle, insanlarımızı kendisine güve
nen özü, sözü mazbut, emin insanlar olarak yetiştirmemiz lazımdır. Millî Eğitim Bakanımız, işte
bu tatil döneminde yetişkin eğitimcilerimizi toplayarak, bir şûra şeklinde veya nasıl icap ediyorsa
o tarzda, Türk insanını, Müslüman milletimizin kıymetli evlatlarını, özü, sözü doğru; her bakımdan
güvenilir, Allah'ın, Peygamberin sevdiği, beğendiği en iyi insanı nasıl yetiştirebiliriz konusunu
hallederler. Bunu kendilerinden bekliyoruz.
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Hepinize saygılarımı arz ediyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim.
Cevap verecek misiniz Sayın Bakan?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) - Teşekkür ederim.
3. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı 'nın, Van Gölü sularının yükselmesi sonucu mey
dana gelebilecek tehlikelere ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı, Van Gölü sularının .
yükselmesi hasabiyle muhtemel tehlikeler ve-mutasavver tedbirlere ilişkin gündem dışı söz istemiş
lerdir.
Buyurun Sayın Gaydalı. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar)
EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Van Gölü suların
da meydana gelen yükselme ve bunun çevresine yaptığı etkiyle ilgili gündem dışı söz aldım. Bu ve
sileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Konuyu inceledikten sonra, bir kez daha gördüm ki, maalesef ülkemizin en büyük hastalığı *
olan, ileri görüşten yoksunluk ve ihmalkârlık, yine karşımıza çıkıyor. Sanırım hepiniz, son günler
de basına da yansımış olan, Van Gölünün sularının yükselmesi ve bu yükselme sonucu bazı ekim
ve yerleşim alanlarının sualtında kalması olayını biliyorsunuzdur.
Son on yılda, gölün yaklaşık olarak 2 metre yükseldiği saptanmıştır. Bu da 8 milyar metreküp
su yapmaktadır. 2 metrelik yükselme, doğal olarak göl kıyısına kadar inen yerleşim ve ekim alan
larını. su altında bırakmıştır.
Şimdi, isterseniz biraz teknik bilgiler vererek, Van Gölündeki su seviyesinin nasıl seyrettiği
ne bir bakalım. Van Gölü havzasına normal olarak yılda 450 milimetre yağış düşer. Bunun da yak
laşık yüzde 40'lık bir bölümü göle intikal eder. Göle 3 değişik kaynaktan su toplanır. Bunlardan bi
rincisi yağış yoluyla, ikincisi akış yoluyla, üçüncüsü de sızma yoluyladır; ama, sızma yoluyla su
toplanması pek önemli bir miktar değildir. Asıl önemlisi, yağış ve akıştır. Normal olarak yılda di
rekt yağıştan 450 milimetrelik akıştan da 593 milimetrelik bir su birikimi olur. Toplanan su mikta
rı toplam 1 043 milimetre eder. Tabiî bu rakamlar metrekareye göre hesaplanmıştır. Göle bir su gel
diğine göre, doğanın dengesi gereği, bir de gitme olması gerekir. Bu da buharlaşma sonucu mey
dana gelir ve buharlaşmanın miktarı da 1 037 milimetredir. Gelen su 1 043 milimetre, buharlaşan
su 1 037 milimetre, aradaki farksa 6 milimetredir. Neredeyse, geldiği gibi gitmektedir ve göl sevi
yesi de yerinde kalmaktadır.
Peki, ne oldu da bu denge bozuldu?.. Şimdi, bunun da hesabına girip, sizi sıkmadan, sadece
sonucunu vermek istiyorum. Yani, kısacası, gölde her yıl 20 santimetrelik bir yükselme meydana
gelmiştir ve on yılda da bu rakam yaklaşık 2 metreye ulaşmıştır. Bu da demektir ki, göl, kıyıdan
yaklaşık 200 metre içeriye doğru yükselmiştir. Yani, bazı yerlerde göle yakın olan kısımlar su al
tında kalmıştır.
Sayın milletvekilleri, bilmem fark ettiniz mi; on yıldır bir yükselme var ve son onbeş yıldır da
bu yükselme tehlikeli boyutlara ulaşmış; ama, hiçbir şey yapılamamış. Devlet Su İşleri -bu konuy- .
la ilgilenen kamu kurumu- sürekli olarak ölçümler yapmış; bu da çok güzel. Peki, ama, bu gidişin
buraya varabileceğini görememişler mi? Ellerindeki bu verileri toplayıp, geçmiş verilerle karşılaş
tırıp, bu durumu nasıl görmemişler ve yetkilileri uyarmamişlar? Uyarmışlarsa, neden bir şeyler ya
pılamamış?
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Şimdi, Devlet Su İşlerinin, Van Gölünün yükselmesiyle ilgili verdiği raporda ne dediğine ba
kalım. Burada, gölün yükselmesiyle ilgili 3 ihtimal üzerinde durulmuş: Birinci ihtimal; 1986 yılı
Ağustos ayında Van Gölü merkezli 4 derece şiddetindeki depremin göl çanağını bo zmuş olabile-,
ceği ve bunun sonucunda da tabanda çatlak oluşarak, yeraltı suyu kaynağı açılabileceği üzerinde
duruluyor. İkinci ihtimal; bunun nedenini güneş lekelerine bağlıyor. Çünkü, bu doğa olayı, fazla
yağışa, az buharlaşmaya ve çok neme neden olurmuş. Üçnücü görüşse; "Van Gölünü besleyen
akarsulardan gelen topraklar ve göl kıyısındaki erezyonlar sebebiyle gölde yükselme olabilir" de
niyor.
Ben bir bilim adamı olmadığım halde, bana bu nedenler hiç de tatmin edici gelmedi. Bilimsel
olarak kanıtlanmamış, sadece tahminlere dayalı veriler, her şeyden önce, acaba o bölgede 1986 yı
lındaki fazla şiddetli olmayan deprem sonucunda bir fay kırılması tespit edilmiş midir? Edildiyse,
bunun Van Gölü çanağındaki etkisi araştırılmış mıdır? Yoksa bu, sadece bir tahmine mi dayanmak
tadır?
İkincisi; güneş lekeleri olayı da bana hiç mantıklı gelmiyor. Aynı şey neden başka bölgeleri
mizde olmuyor? Hele, erozyon ve akarsuların getirdiği toprak ihtimali, bana çok ters geliyor. Çün
kü, böyle bir olayın gerçekleşmesi için, sanırım binlerce yıl gereklidir.
Konuşmamın başında da izah etmeye çalıştığım gibi, bunun nedeni, son on yılda meydana ge
len yüzde 20'lik yağış artışıdır. Gelen su fazlalaşmış, buharlaşan su sabit kaldığı için, gölde bir şiş
me olmuştur. Bu, bana, biraz da Türkiye'nin bugünkü ekonomik durumunu çağrıştırıyor. Yani, gö
le akan suyu gider, buharlaşmayı da Türkiye'nin geliri olarak düşünürseniz, ekonomik olaylarla,
doğa olayları arasındaki benzerliği de görmüş olursunuz. Nasıl, Türkiye, giderlerini kısamayıp, ge
lirlerini artıramadığı için şişip, bu şişme sonucunda da su basan yerlerdeki işçiyi, memuru, esnafı,
sanayiciyi, emekliyi boğmuşsa, aynı şey, Van Gölünde de meydana gelmiştir. Yani, kısacası, orta
da bir ihmal, bir önemsemezlik ve ciddiyetsizlik vardır. Olan olmuş ve Van Gölü civarında, özel
likle Bitlis İli sınırlarında 15-20 köyün ekili alanları ve bazı yerleşim yerleri su altında kalmıştır.
Bu olay, bir süredir gündemde, gazetelere ve televizyonlara konu oluyor. Acaba Hükümet, bu ko
nuda ne gibi bir çalışma yapıyor ya da yapmayı planlıyor? Zarar gören vatandaşlara yardım edil
mesi için neler yapıyor? Bundan sonraki yıllar için ne gibi politikalar uygulamayı planlıyor? Bun
ları öğrenmek istiyorum.
Bu duruma bir son verilmesi gerekir. Çünkü, önümüzdeki yıldan itibaren bir kuraklık olur ve
Van Gölünün seviyesi de düşmeye-başlar, yine vatandaşlarımız kıyıya kadar inen tarlalar ve yerle
şim alanları açarlarsa, bir süre sonra yine aynı sorunla karşılaşabiliriz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Bağlayın efendim.
EDİP SAFDER GAYDALI (Devamla) - Değerli milletvekilleri, nasıl, devlet, bu işleri geçmiş
dönemin bir grafiğini, çıkarıp, son elli yılda Van Gölünün seviyesinin ne zaman yükselip, ne za
man düştüğünü hesaplayıp, gerekli uyarıları yapmadığı gibi, hükümetler de, geçmişten hiç ders al
madan, her zaman aynı hataları tekrar ediyor.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bir kez daha ifade ediyorum : Van Gölündeki olay, ben
ce, olağanüstü bir olay değil, olağan bir olaydır. Dünyanın her yerinde, her gölün belli bir seviye
sine kadar yerleşim yapılmaz. Artık, bunlardan ders alıp, bir daha aynı hatalara düşmememiz gere
kir. Eğer aynı durumda başka yerler varsa, bu durum, oralar için de örnek olabilir. Mademki önce-
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den önlem alınamadı ve bugünkü sorunlar meydana geldi, artık devlet büyüklüğünü gösterip, bu
zararları gidermeli, yaralan sarmalıdır. Devlet olmanın gereği budur. Bir an evvel felaketlerden ön
ce tedbir almaya başlamamız temennisiyle, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Gaydalı, teşekkür ediyorum.
Sayın Gaydalı'nın gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere, Devlet Başkanımız Sayın
Cevheri'ye söz veriyorum.
Buyurun Sayın Bakan. (DYP sıralanndan alkışlar)
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, Sayın milletvekil
leri değerli arkadaşlarım; Bitlis Milletvekili Sayın Safder Gaydalı arkadaşımızın, Van Gölünün
yükselişiyle ilgili gündem dışı yapmış olduğu değerli konuşmalanna cevap arz etmek işityorum.
Değerli arkadaşlarım, hükümetlerin her şeyden sorumlu tutulduğunu gördük; ama, göllerin
yükselmesinden sorumlu tutulduğuna da değerli arkadaşımız Gaydalı'nın kıymetli görüşleriyle şa
hit olduk.
EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Vatandaş, sizden ümit bekliyor Sayın Bakan.
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Hani "Fıratın başında kaybolan koyunu gelin benden so
run" diyordunuz ya...
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Değerli arkadışımız konuşmasın
da, geçmiş yılların ileri görüşlülükten yoksun olduğundan bahsederken, son geçmiş on yılın da bu
ihmalin içinde bulunduğuna göre; yani mensubu bulunduğu değerli partimizin de bu işteki sorum
luluğunu kabul etmesine rağmen, ben, Anavatan Partisi de dahil, bütün partilerin ve hepimizin, bu
olay karşısında -sorumluluktan ziyade- ne yapılıp yapılamayacağının incelemesi içerisinde olması
gerekir diye düşünüyorum. Hiç rastlanmayan bir olay bu. Yani, geçtiğimiz elli yıl içerisinde de
rastlanmamış bir olay.
Van Gölünün durumunu, bizim ekonomik durumumuza benzetti; ama bu ters oldu. Burada ge
lir fazla, gider arz. Keşke öyle olsaydı. Yani, geçtiğimiz on yıl içerisinde hepimizin -sizin de, bi
zim de Sayın Pakdemirli'nin de- uyguladığı ve içinde bulunduğumuz durum, eğer Van Gölünün
durumu gibi olmuş olsaydı, hiçbir sıkıntımız olmazdı.
Değerli arkadaşlarım, hakikaten bunu latife olsun diye söylemiyorum, kendisi fikirlerine son
derece saygı duyduğumuz, sevdiğimiz bir arkadaşımız, bir kardeşimiz; fakat, hakikaten olayın üze
rinde durulması gerekir. Van Gölü 2 metre 45 santim yükselmiştir. Geçen gün, İskele Mahallesinin
önünde Su Ürünleri Enstitüsü yapmayı düşündüğümüz binaları -aşağı yukarı sübvansman seviye
sine kadar- su basmış olduğunu gördük. Burada bir olay vardır; fakat, olay, daha çok bir tabiat ola
yıdır. Bu yıl özellikle kar yağışı son derece az olmasına, mart ayından itibaren dağlardaki karların
erimiş olmasına rağmen -hepimiz biliyoruz ki, bir Bahçesaray'a mayıs ayından önce gidilmez- bu
sene ocak ve şubat aylarından itibaren oranın bile yolları açık olduğu halde, böyle bir olayla karşı
karşıya kaldık.
Tedbir almak, yani akışı kontrol etmek eğer bununla izah edilebilmiş olsaydı, gene bu dönem
içerisinde yapılmış olan -yani şu iki üç sene içerisinde ikmal edilmiş olan- Zernek Barajı, Koçköprü Barajı ve Sarımehmet Barajının da su tutmaları dolayısıyla, akışı yavaşlatması gerekirdi. Ama
bunun karşısında da birtakım düşünceler var; deniyor ki: "Buharlaşma dolayısıyla Van gölünün su
kaybına Zernek, Koçköprü ve Sarımehmet barajları ortak olduğu için, havanın belli bir rutubet is••
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tiap hacmine ortak olduklarından dolayı, Van Gölünün su kaybına engel oluyor. "Yani, doğruluğu
tartışılır olmakla beraber, bu şekilde görüşler de var; mühendis arkadaşlarımız daha iyi bilirler.
Değerli arkadaşlarım, tabiatıyla, hadise, Devlet Su İşleri tarafından inceden inceye takip edil
mektedir. Hatta, geçtiğimiz yıllar içerisinde, değerli arkadaşımızın seçim bölgesiyle de ilgili tasav
vur halinde birtakım projeler vardı. Yani, Bitlis ve Bitlis Çayı 1 720 metre rakımlı Van Gölünden
takriben 300 metre aşağıda olduğu için, buradan bir tünelle; yani, Elazığ Hazar Santralıhdaki gibi,
seviye farkından yararlanarak bir şüd hâsıl etmek ve oradan enerji üretmek şeklindeki görüşlerin o
zaman karşısında olan düşüncelerin suyun yüzde 20 nispetinde sodalı oluşundan dolayı türbinlerin
çalışma ömrünü kısaltacağı şeklindeki görüşler dolayısıyla fazla ciddiye alınmayan düşüncelerin de
bu aşamada belki tekrar değerlendirilmeye alınması gerekir.
Değerli arkadaşımın görüşleri son derece doğrudur. Buranın durumunu bizim ekonomize ben
zetmesinin dışındaki bütün görüşlerin değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu vesileyle, hem Yüce
Meclisin bilgilerinin olması, hem de üzerinde çeşitli tedbirler geliştirilmekte olduğunun bilinmesi
ne imkân tanıdıkları için, değerli arkadaşımıza teşekkür eder, saygılar sunarım. (DYP sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederim.
Gündem dışı konuşma cevaplandırılmıştır.
Bilgiye ve oya sunulacak işler vardır, sırasıyla okutacağım.
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI
ÖNERGESİ
L- Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan ve 21 arkadaşının, otoyol projelerinin sözleşmelerini son
ekonomik değişiklikler karşısında yeniden değerlendirmeyerek Devleti zarara uğrattığı iddiasıyla
Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi
(U/31)
BAŞKAN - Bir gensoru önergesi vardır. Önerge daha önce bastırılıp sayın üyelere dağıtılmış
tır.
Şimdi, önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Bayındırlık Bakanlığı tarafından yürütülen otoyol projelerinin sözleşmelerini son ekonomik
değişiklikler karşısında yeniden değerlendirmeyerek devleti zarara sokan Bayındırlık Bakanı Onur
Kumbaracıbaşı hakkında Anayasanın 99, İçtüzüğün 107 nci maddesi gereği Gensoru açılmasını
saygılarımızla arz ederiz.
Ahmet Arıkan

Şaban Bayrak

Sivas

Kayseri

Ömer Ekinci.

Kemalettin Göktaş

Ankara

Trabzon

Ahmet Remzi Hatip

Musa Demirci

Konya

Sivas

Fcthullah Erbaş

Hüsamettin Korkutata

Van

Bingöl
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Şinasi Yavuz

Hüseyin Erdal

Erzurum

Yozgat

Bahattin Elçi

Zeki Ünal

Bayburt

Karaman

Salih Kapusuz

Zeki Ergezen

Kayseri

Bitlis

Mustafa Ünal di

Lütfü Esengün

Konya

Erzurum

Ahmet Derin

Ali Oğuz

Kütahya

istanbul
Ahmet Fevzi İnceöz .

Esat Bütün
Kahramanmaraş

Tokat

Abdulilah Fırat

Hasan Dikici

Erzurum

Kahramanmaraş
Gerekçe

Bayındırlık Bakanlığı devlet adına yapılan ihalelerin geniş kapsamda gerçekleştirildiği ve yurt
sathına dağılmış teşkilatı ile bu alanda büyük sorumluluğu olan bir devlet kuruluşudur.
ANAP hükümetleri döneminde karayolu ulaşımı otoyol yapımlarıyla ön plana çıkmıştır.
Otoyolların yapımında daha sonraları birtakım spekülasyonlar olmuş ve bu spekülasyonlar ne
ticesinde ANAP eski bakanları hakkında Meclis soruşturması dahi açılmış ve konu Yüce Divana
intikal etmiştir.
Bu tasarrufun hukukî müstenidatı olarak bilinen ve 30 Ekim 1989 tarihli Resmî Gazete'de ya
yınlanan 89/14657 Sayılı kararla "Yabancı para birimlerine dayalı birim fiyatlarla ihalesi yapılan
ve yapılacak olan otoyol ve bu konuyla ilgili işlerde fiyat farkı uygulanmasının devleti çok büyük
zarara soktuğu" iddia edilmiştir.
İşbu karar Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbış tarafından halen uygulana
gelmektedir.
Kararnamenin yazıldığı tarihlerde döviz fiyatları enflasyonun altında seyretmiştir. Onun için
dir ki haklarında Meclis soruşturması açılan kişiler savunmalarında ödenen farkların bu fiilî durum
dan kaynaklandığını dolayısıyla halin icaplarına uygun hareket ettiklerini söylemişlerdir.
Bugün ise durum tamamen tersine dönmüştür. Döviz fiyatları % 150'ye yaklaşan bir seviyeye
çıkmış, enfalsyon ise bunun çok altında kalmıştır.
Bu ekonomik gerçekler karşısında sadece Bayındırlık ve İskân Bakanı değil aynı zamanda
Ekonomik Kurul üyesi de olan bakan millî menfaatleri gözeterek bu kararı yürürlükten kaldırması
gerekirken bunu yapmamış, devleti ve milleti büyük bir borç ve faiz yükü altına sokarak zarara uğ
ratmıştır.
Bu nedenlerle Bayındırlık Bakanı Onur Kumbaracıbaşı hakkında işbu gensoru önergesi veril
miştir.
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BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, gensoru önergesi bilgilerinize sunulmuştur.
V . - ÖNERİLER
A) DANİŞMA KURULU ÖNERİLERİ
1. -(11/31) esas numaralı gensoru önergesinin gündemdeki yeri ve görüşme günü ile İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu raporunun Genel Kurulun bilgisine sunulmasına ilişkin Danışma
kurulu önerisi
BAŞKAN - Gensoru önergesinin görüşülme günüyle ilgili bir Danışma Kurulu önerisi vardır;
okutuyorum :
Danışma Kurulu Önerisi
No: 142

Tarihi: 9.6.1994

Danışma Kurulunca aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüş
tür.
Hüsamettin Cindoruk
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
Turhan Tayan

Eyüp Aşık

DYP Grubu Başkanvekili

ANAP Grubu Başkanvekili

Nihat Matkap

Abdüllatif Şener

SHP Grubu Başkanvekili

RP Grubu Başkanvekili

Öneriler:

.'

.

1.9.6.1994 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan, Bayındırlık Bakanı Onur
Kumbaracıbaşı hakkında gensoru açılmasına ilişkin (11/31) esas numaralı Gensoru Önergesinin
gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması ve Anayasanın 99 uncu mad
desi gereğince, gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşmelerin Genel Kurulun 14.6.1994
Salı günkü Birleşiminde yapılması önerilmiştir.
2. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun 2.6.1994 tarih ve 1994/33 esas numaralı Raporu^
nun, 3686 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince gündeme alınarak Genel Kurulun bilgisine su
nulması önerilmiştir.
BAŞKAN - Şimdi önerileri sırasıyla ayrı ayrı tekrar okutup oylayacağım.
1 inci öneriyi okutuyorum :
Öneri 1. 9.6.1994 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan, Bayındırlık Baka
nı Onur Kumbaracıbaşı hakkında gensoru açılmasına ilişkin (11/31) esas numaralı Gensoru Öner
gesinin gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması ve Anayasanın 99 un-'
cu maddesi gereğince, gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşmelerin Genel Kurulun
14.6.1994 Salı günkü Birleşiminde yapılması önerilmiştir.
BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul
edilmiştir.
2 nci öneriyi okutuyorum :
Öneri 2. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun 2.6.1994 tarih ve 1994/33 esas numaralı
Raparonun, 3686 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince gündeme alınarak Genel Kurulun bilgi
sine sunulması önerilmiştir.
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BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Öneri kabul
etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir.
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. - (10/53) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, komisyonun görev sfc
resinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (311452)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, (10/53) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun
çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 17.2.1994 tarihli 73 üncü Birleşiminde aldığı
286 numaralı Karan üzerine kurulan Araştırma Komisyonumuz; araştırma konularının yoğunluğu
nedeniyle çalışmalarını ilk üç aylık süre içerisinde tamamlayamamış bulunduğundan, araştırması
nı bitirebilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun karar tarihinden geçerli
olmak üzere Genel Kuruldan üç aylık yeni bir çalışma süresi verilmesi için talepte bulunmasına
8.6.1994 tarihli toplantısında karar vermiştir.
Karar gereğince, Komisyonumuza, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun karar ta
rihinden itibaren geçerli olmak üzere üç aylık yeni bir çalışma süresi verilmesi için gereğini arz
ederim.
Saygılarımla.

İsmail Köse
Erzurum
Komisyon Başkanı

BAŞKAN - Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Tezkere kabul
edilmiştir.
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" bölümüne ge
çiyoruz.
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
/. - İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, 5.12.1990 Tarih ve 3686 Sayılı Kanunun 6 ncı
maddesi uyarınca hazırladığı (1994133) esas numaralı raporu
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, biraz önce alman karar gereğince Türkiye Büyük Millet
Meclisi İnsan Haklakını İnceleme Komisyonunun raporunu okutup; bilgilerinize sunacağım.
Sayın milletvekilleri, rapor 10 safya kadar muhtevalı bir rapordur. Sayın Divan üyesinin rapo
ru oturduğu yerden okuması hususunda izninizi istirham edeceğim. Oturarak okuması hususunu
oyluyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Buyurun efendim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Komisyonumuzun 6 Nisan 1994 tarihli 11 inci toplantısında, Batı Trakya Türk azınlığından
eski bağımsız milletvekili Dr. Sadık Ahmet ve İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga aleyhine, azın
lık haklarının korunması yönündeki faaliyetleri nedeniyle açılan davaların 12 ve 14 Nisan 1994 ta
rihlerinde İskeçe ve Agrinio'da yapılan duruşmalarını Komisyonumuzu temsilen gözlemci olarak
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izlemek ve Batı Trakya'da yaşayan Türk azınlığının temel hak ve özgürlüklerinin kullanımına da
ir son gelişmeler konusunda incelemeler yapmakla görevlendirilen Altkomisyonca hazırlanan ra
por, Komisyonumuzun 2 Haziran 1994 tarihli 13 üncü toplantısında görüşülerek aynen benimsen
miştir.
Komisyon raporunun 3686 sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanununun 4 üncü
maddesinin (f) bendi ve 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gereği yapılmak üzere yüce ma
kamlarına saygı ile arz olunur.
'

•

'

•

'

.

.

Sabri Yavuz
Kırşehir
Komisyon Başkanı

Karar:

.

. .

Komisyonumuzun 2 Haziran 1994 tarihli 13 üncü toplantısında, katılan üyelerin oybirliği ile
aşağıdaki karar alınmıştır:
Komisyonumuzun 6 Nisan 1994 tarihli 11 inci toplantısında, Batı Trakya Türk azınlığından
eski bağımsız milletvekili Dr. Sadık Ahmet ve İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga aleyhinde, azın
lık haklarının korunması yönündeki faaliyetleri nedeniyle açılan davaların 12 ve 14 Nisan 1994 ta
rihlerinde İskeçe ve Agrinio'da yapılan duruşmalarını Komisyonumuzu temsilen gözlemci olarak
izlemek ve Batı Trakya'da yaşayan Türk azınlığının temel hak ve özgürlüklerinin kullanımına da
ir son gelişmeler konusunda incelemeler yapmakla görevlendirilen Altkomisyonca hazırlanan ra
porun, aynen benimsenerek TBMM Başkanlığına sunulmasına karar verilmiştir.
Sabri Yavuz

"- ' •

Kırşehir
Komisyon Başkanı
TBMM
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Batı Trakya İnceleme Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
İnsan Haklakını İnceleme Komsivonu Başkanlığına'
Komisyonumuzun 6 Nisan 1994 tarihli 11. inci toplantısında, alınan karar uyarınca Yunanis
tan'ın İskeçe ve Agrinio kentlerinde yargılanan "İskeçe Seçilmiş Müftüsü" Mehmet Emin Aga ve
Yunan Parlamentosu eski bağımsız milletvekili Dr, Sadık Ahmet'in duruşmalarını izlemekle ve
Batı Trakya'da yaşayan soydaşlarımızın sorunları hakkındaki gelişmeleri incelemekle görevlendi-rilen-hcyctimiz gözlem ve incelemelerini tamamlamıştır.
Bu gözlem ve incelemelerden sonra heyetimizce hazırlanan konuya ilişkin raporumuzu, İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına sunuyoruz.
25.4.1994

.

Hacı Filiz

Mehmet Çevik

Ali İbrahim Tutu

Kırıkkale

Ankara

Erzincan

Komisyon Başkanvekili
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Giriş :
Yunan makamlarınca sürdürülen Batı Trakya Türk azınlığına yönelik baskı politikaları çerçe
vesinde, azınlık önde gelenleri aleyhine, azınlık haklarının korunması yönündeki faaliyetleri hak
kında sözde suçlar isnat edilmek suretiyle Yunan mahkemelerinde davalar açılmakta olup, azınlı
ğın bağımsız milletvekili adaylarının milletvekillikleri döneminde açılmış olup da milletvekili do
kunulmazlıkları nedeniyle dondurulan davaları görülmeye başlanmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun 6 Nisan 1994 tarihli
11 inci toplantısında bir alt komisyon görevlendirilerek Batı Trakya Türk azınlığından Bağımsız
eski Milletvekili Dr. Sadık Ahmet ve İskcçe Seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga aleyhine, azın
lık haklarının korunması yönündeki faaliyetleri nedeniyle açılan davaların 12 ve 14 Nisan 1994 ta
rihlerinde İskeçe ve Agrinio'da yapılacak olan duruşmalarına Komisyonumuzu temsilen bir heye
tin gözlemci olarak gönderilmesine ve Batı Trakyadaki Türk azınlığın temel hak ve özgürlükleri
nin kullanımındaki gelişmeler konusunda incelemeler yapılmasına karar verilmiştir.
11 Nisan 1994 tarihinde Yunanistan'a hareket eden alt komisyon üyeleri, gerekli gözlem ve
incelemelerini gerçekleştirdikten sonra 15 Nisan 1994 tarihinde Türkiye'ye dönmüşlerdir.
Heyetin Oluşumu:
Alt komisyon aşağıdaki üyelerimizden oluşmuştur :
Hacı Filiz

(Kırıkkale Milletvekili, Komisyon Başkanvekili)

Mehmet Çevik

(Ankara Milletvekili)

Ali İbrahim Tutu

(Erzincan Milletvekili)

Komisyon Müşaviri Feride Eroğlu'da görevli olarak heyete katılmıştır.
Davaların Gelişimi:
1. İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga'nın davası:
11 Nisan 1994 günü Atina'ya hareket eden heyetimiz aynı gün, Gümülcine Başkonsolosluğun
da, Başkonsolos Sayın Hakan Okçal'dan, 12 Nisan Salı günü yapılacak olan duruşma ve Batı Trak
ya'da yaşayan Türk Azınlıkla ilgili gelişmeler hakkında bilgi almıştır.
İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga aleyhine, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif örneğinde gö
rüldüğü gibi, müftülük sıfatını gayrikanunî olarak kullandığı iddiasıyla, ikisi Yunan yönetiminin
güdümünde atanan İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Şinikoğlu tarafından, diğeri ise fanatik bir Yu
nanlının şikâyeti üzerine savcılıkça re'sen açılan üç dava bulunmaktadır.
Daha önce kamu güvenliği gerekçesiyle Agrinio Tek Hakimli Ceza Mahkemesinde görülmek
üzere 8 Nisan 1994 tarihine ertelenen davalardan ikisi, itham tanıklarından Mehmet Emin Şinikoğlu'nnn mazeretsiz; diğer tanık, ırkçı Stohos Gazetesi İskeçe muhabiri ve "Trakya'nın Şahinleri"
adlı fanatik Türk düşmanı örgütün üyesi Haralambos Ellinidis'in mazeret beyan ederek duruşma
ya katılmamaları üzerine 27 Ocak 1995 tarihine ertelenmiştir.
12 Nisan Salı günü sabahı İskeçe'ye giden heyetimiz, duruşmayı gözlemci olarak izlemiştir.
İskeçe 3 Hakimli Ceza Mahkemesinde görülen dava, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin
Aga'nın 17 Şubat 1993 tarihli bir mesajında "İskeçe Mütfüsü" sıfatını kullandığı gerekçesiyle açıl
mış olup Mehmet Emin Aga, İslam dinine mensup din adamının görevini kasten üstlenmekle suç
lanmıştır.
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Dava Haralambos Ellinidis'in şikayetiyle açılmış, davanın savcısı M. Emin Aga hakkında
müftü sıfatını gayrikanunî kullanarak yetki gasbında bulunmak suçundan 10 ay ve Senegal'daki
Uluslararası İslam Konferansında azınlık söz konusu olduğunda Yunan adaletinin tarafsız olmadı
ğını söyleyerek Yunan adaletini tahkir etmek suçundan 20 ay, cezaların birleştirilmesi suretiyle
toplam 23 ay hapis cezası istemiştir.
Duruşma sırasında itham tanığı olarak da dinlenen şikayetçinin iddialarını belgeleyememesi
hâkimin sorularını bile cevaplayamaması heyetimizin dikkatini özellikle çeken konular arasında
dır.
M. Emin Aga savunmasında kendini Türk, soydaş hissettiği için yayınladığı bildiride bu ifa
deleri kullandığını, Lozan Antlaşması uyarınca azınlığın seçtiği müftü olduğunu, azınlığı ilgilen
diren konular başka bölgelerde meydana geldiğinde mahkûmiyet karan verilmediği için adalet hak
kında kaygıları olduğunu, hâkimin sorusu üzerine de azınlığın dinen Müslüman, irken Türk oldu
ğunu belirtmiştir.
Mahkeme duruşma sonunda M. Emin Aga hakkında toplam 23 ay hapis cezasına hükmederek,
bu cezanın günlüğü 1 500 drahmiden paraya çevrilmesine ve temyiz yolunun kefalet söz konusu
olmaksızın açık bırakılmasına karar vermiştir.
1. a) Müftü Seçimi Sorununun Gelişimi:
1967 yılında Yunanistan'da yönetime askerî cuntanın gelmesiyle el konulmuş müftülükler ve
vakıflar, 1974'de demokratik sisteme dönülmüş olmasına rağmen, Yunan resmî mercilerinin işga
li altında tutulmaktadır. Bu uygulamayı resmileştirmek amacıyla Yunan Hükümeti, 1913 Atina
Antlaşmasına dayanan ve Müslüman Türk azınlığın en yüksek dinî, idarî ve hukukî makamı olan
Müftünün azınlık tarafından seçilmesi esasını getiren 1920 tarihli yasayı, 24 Aralık 1990 günü ya
yınladığı bir kararname ile ortadan kaldırmış, Müftü seçme hakkını azınlığın elinden alarak tayin
esasını getirmiştir. Lozan ve Atina antlaşmalarına aykırı bu uygulama Yunan makamlarınca ısrar
la sürdürülmektedir.
Batı Trakya Türk Azınlığı ise, Yunan Hükümetinin bu tutumuna karşılık, kendi dini liderleri
ni seçmeye devam etmekte ve Yunan Hükümetinin tanımamasına rağmen, seçtikleri bu müftüleri
dini temsilcileri olarak desteklemektedirler.
Bu konudaki uygulama farklılıklarına bir örnek İstanbul'daki Fener Rum Ortodoks Patrikleri
nin seçimidir. Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri geçerli olan teamül uyarınca, Patrikler se
çimle görevlendirilmektedirler. Günümüzde de Patrikhane Kutsal Meclisi (Sen Sinod) Patrik aday
larını belirlemekte, İstanbul Valiliğine sunmakta ve bunu takiben Patrik, Valilik Makamının uygun
bulduğu adaylar arasından Kutsal Meclisçe seçilmektedir.
Son olarak yapılan Fener Rum Ortodoks Patriği seçimi için Kutsal Meclis kendi üyelerinin ta
mamını (12 Metropolit) aday göstermiş, İstanbul Valiliği bu Konudaki teamülün de ötesinde olumlu bir yaklaşımla hiçbir adaya itiraz etmeksizin aday listesini onaylamış ve bu surette Kutsal Mec
lis olabildiğince özgür bir ortamda 22 Ekim 1991 tarihinde I. Bartholomeus'u Fener Rum Ortodoks
Patriği seçmiştir.
2. Yunan Parlamentosu Eski Bağımsız Milletvekili Dr. Sadık Ahmet'in Davası:
Heyetimiz 13 Nisanda Atina'da Büyükelçi Sayın Hüseyin Çelem'den gelişmelerle ilgili bilgi
aldıktan sonra Agrinio'ya geçerek, 14 Nisan'daki duruşmayı izlemiştir.
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Yunan Hükümeti Batı Trakya'da Türk Etnik Azınlığı bulunduğunu kabul etmeme tutumunu
sürdürmekte, bu çerçevede azınlık derneklerinin isimlerinde "Türk" kelimesi bulunmasını yasakla
makta, basında Batı Trakya Azınlığının Türk olduğunu kaydeden yazılar dava konusu olmaktadır.
Dr. Sadık Ahmet aleyhine evvelce çıkartmakta olduğu "Güven" gazetesinin 17 ve 22 Kasım
1989 tarihli nüshalanndaki bildiri ve yazılarında "Batı Trakya Türk Azınlığı" ve "Türk" ibareleri
ni kullanmak ve azınlığa baskı ve ayrımcılık yapıldığını belirtmek yoluyla "Vatandaşları şiddete ve
ikiliğe teşvik etmek suretiyle kamu barışını bozmak"la açılan davalar milletvekilliği dokunulmaz
lığı nedeniyle dondurulmuşken, yeni seçim yasası nedeniyle yeniden milletvekili seçilememesi
üzerine görülmeye başlanmıştır. Agrinio Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada mahkeme
dava konusunun basın yoluyla işlenen suçlara getirilen af kanunu kapsamında olduğu gerekçesiy
le konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmetmiştir. Böylelikle Dr.
Sadık Ahmet hakkındaki sayısız davalardan biri düşmüştür.
1990 yılında yapılan Yunanistan genel seçimleri sonunda Batı Trakya Türk Azınlığının Ba
ğımsız Milletvekili adaylarından Dr. Sadık Ahmet Gümülcine'deni Ahmet Faikoğlu ise Iskeçe'den
bağımsız milletvekili seçilerek Yunan Parlamentosuna girmişlerdir. Ancak Yunan Parlamentosu
bu seçimlerin hemen ardından seçim yasasında değişiklik yaparak bağımsız adaylara seçilebilmek
için yeterli oy almanın ötesinde ülke genelinde yüzde 3 barajı getirmiştir. Ülkemizde ve baraj sis
temi uygulayan diğer demokratik ülkelerdeki genel uygulamada bağımsız adaylara ülke geneli ba
rajı uygulanmadığı, yalnızca seçim çevresi barajının aşılmasının yeterli olduğu dikkate alındığında
bu uygulamanın Batı Trakya Türk Azınlığının Parlamentoda temsil edilmesinin önlenmesine yöne
lik olduğu açıktır.
Bu şartlar altında 10 Ekim 1993 tarihinde yapılan erken genel seçimlere yine aynı seçim böl
gelerinden bağımsız aday olarak katılan Dr. Sadık Ahmet ve Ahmet Faikoğlu milletvekili seçilememişlerdir.
Batı Trakya Türk Azınlığının Sorunları Hakkındaki Gelişmeler:
Komisyonumuzun Mayıs 1993 ve Ocak 1994'deki incelemelerinden sonra Batı Trakya'da ya
şayan Türk Azınlığın temel sorunlarının çözümü yolunda halen hiçbir adım atılmamıştır. Azınlık
ların temel hak ve özgürlükleri konusunda Yunan Makamları çifte standart uygulamayı sürdürmek
tedirler.
Sözü edilen çifte standarda en güzel örnek, bu ülkenin Arnavutluk'taki Yunan Azınlık konu
sundaki yaklaşımıdır. Arnavutluk'taki Yunan Azınlığın haklarını savunma gerekçesiyle bu ülkeye
sürekli baskı yapma eğiliminde olan Yunanistan'ın bu tutumu, Arnavutlukla ilişkilerinin olağanüs
tü derecede bozulmasına yol açmıştır. 13 Temmuz 1993'de zamanın Başbakanı Mitsotakis, Arna
vutluk'taki Yunan Azınlığın haklarıyla ilgili olarak Arnavutluktan taleplerini sıralarken, "Arnavut
luk Hükümeti, Aranvutluk vatandaşlarını uluslararası prensipler çerçevesinde kendi etnik kimlikle
rini seçme haklarına müdaheleden vazgeçmelidir..." demiştir. Oysa aynı Başbakan, Batı Trakya'daki azınlığın Türk etnik kökenini kolaylıkla reddedebilmiştir. Yunan Hükümeti, Arnavut
luk'taki azınlığı için hak iddiaları ve isteklerini Batı Trakya Türk Azınlığı için, söz konusu bile et
memektedir. 150 000 kişiyi bulan Türk Azınlığı, kendi kimliğini açıklama hakkından mahrumdur.
Yunanistan, kendini Türk olarak niteleyen kimseleri suç işlemiş saymakta ve yargılamaktadır. Res
mî dogmalarına göre, bu ülke Türk değil, Müslüman Elenlcr vardır.
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Yunan makamlarının Batı Trakya'nın demografik yapısını değiştirmek amacıyla eski
SSCB'den "Pontus"lu göçmenler getirterek Batı Trakya'ya yerleştirmeye, çalıştığı da dikkat çek
mektedir.
Eğitim sorunuyla ilgili gelişmeler:
Türk azınlık çocuklarının eğitim özgürlüğü ihlal edilmekte, azınlık okullarına Türkiye'den ki
tap ve öğretmen gelmesi halen engellenmekte; Selanik'te belli maksatla kurulan Selanik Özel Pe
dagoji Akademisinin (SOPA) yetiştirdiği sözde öğretmenlerle Türk çocuklarının asimile edilmesi
ne çalışılmaktadır.
Eğitim alanı, Yunanistan'ın uyguladığı asimilasyon ve yokctme politikalarının temelini oluş
turmaktadır. Son olarak Yunanistan'ın kontrolü dışında Türkiye'de yetişmiş olan formasyonlu öğ
retmenlerin azınlık okullarında tasfiye edilerek eğitim kadrolarının salt SÖPA'lılardan oluşturul
ması amacıyla Yunanistan Millî Eğitim Bakanlığınca alman son kararlar azınlığın birlik içinde 31
Mart-1 Nisan 1994 tarihleri arasında düzenlediği bir boykot eylemiyle protesto edilmiştir/Azınlık
Liselerindeki öğretmen açığı Yunan makamlarının olumsuz tutumları nedeniyle çözümlenememekte, örneğin Gümülcine Celal Bayar Lisesine sene başından beri sadece Yunanca ve din dersleri ya
pılabilmekte, diğer dersler halen boş geçmektedir.
Öte yandan Batı Trakya Türk Müslüman Azınlığı ile istanbul Rum Ortodoks Azınlığın yarar
landıkları eğitim hak ve imkanları karşılaştırıldığında ortaya çıkan tablo anlamlıdır. 3 500-4 000 ki
şiden oluşan İstanbul Rum Ortodoks Azınlığın 297 öğrencisi için 6 lise, 5 ortaokul, 17 ilkokul
faaliyet gösterirken, 150 000 kişiden oluşan Batı Trakya Türk Azınlığının 12 000 öğrencisi için 2
lise ve 240 ilkokul mevcuttur.
Yasak Bölge Uygulaması:
Heyetimiz 12 Nisan'da Yunanistan'ın Bulgaristan sınırına 8 km. kala başlayan ve sınır boyun
ca Türkiye'ye doğru uzayan, îskeçe'nin Şahin yolundaki yaklaşık 30 km. derinliği ve 50 km. ge
nişliği olan "girişi yasak" bölgeye giderek, girişteki askeri kontrolü yerinde görmüştür. Türk Müs
lüman azınlığın yaşadığı bu bölgenin paralelinde Hristiyanlann yaşadığı bölge ise yasak kapsamın
da değildir. Bölgeye girişler özel izinle yapılmakta, saat 24.00 ile 8.00 arası tümüyle kapatılmak
tadır. Bölgedeki. 120 köyde yaşayan 40 bin dolayındaki Türk azınlık göçe zorlanmakta, kendi ül
keleri içinde seyahat etmek hakkından mahrum bırakılmaktadır. Yakın köylerde yaşayan aileler bu
uygulama yüzünden birbirlerini ancak özel geçiş belgeleri, izinlerle görebilmektedirler. Bu bölge
ye giriş için basın mensubu ya da Türkiye'den gelmiş veya Türkiye ile ilişkisi olabilecek herhangi
birine hiçbir şekilde izin verilmemesi de dikkat çekicidir.
Heyetimiz aynı gün yasak bölge girişine yakın Mustafçova köyünü ziyaret ederek buradaki
Türk soydaşlarla görüşmeler de yapmıştır.
Soydaşlarımızın seçme ve seçilme hakları, ekonomik sorunları, örgütlenme ve kimlik sorun
ları, vatandaşlık hakkı ve seyahat özgürlüğü ile ilgili sorunlar Komisyonumuzun evvela hazırlanan
iki raporunda geniş biçimde işlenmiş olup, bu sorunlann çözümü için Yunan makamlarınca halen
hiç bir adım atılmadığı heyetimizce de tespit edilmiştir.
Sonuç:
Gerek Mayıs 1993 ve Ocak 1994 tarihli raporlarımızda gerekse bu raporumuzda belirtileri so
runlar Batı Trakya'da yaşayan Türk azınlığını yıldırma, göçe zorlama ya da asimilasyon politika
larının devam ettiğini ortaya koymaktadır. Batı Trakya Türk Azınlığının temel hak ve özgürlükle— 315 —
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rinin Yunan Makamlarının ısrarlı tutumlarıyla ihlal edilmesi, bu hak ve özgürlüklerin korunup gö
zetilmesi konusunda halen hiç bir gelişme sağlanamamış olması, olumlu yaklaşımın tersine Batı
Trakya'da gerginliğin sürekli tırmandırılması heyetimiz tarafından üzüntüyle karşılanmaktadır.
Komisyonumuz Batı Trakya'daki Türk Azınlığa uygulanan keyfî, baskıcı ve insan haklarına
aykırı işlemlerin ancak, Yunan Makamlarının gerek Türkiye ile ikili anlaşmalarla belirlenen esas
lar gerekse uluslarası insan hakları sözleşmelerinde yer alan evrensel ilkelere gösterdikleri saygı ve
uyarlık derecesinde önlenebileceği görüşündedir.
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Sayın milletvekilleri, gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerine devam ediyoruz.
Önce ve mutat olduğu üzere, yarım kalan işlerden başlayacağız.
2. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Baş
bakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59 'a 1 inci
Ek)
BAŞKAN - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı hakkındaki kanun hükmünde kararname ile il
gili tasarının müzakeresine başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Yok.
Müzakere ertelenmiştir.
3. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11343) (S. Sayısı: 71)
BAŞKAN - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzenlenmesi
Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
4. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve
Bütçe komisyonları raporları (11306) (S. Sayısı: 82)
BAŞKAN - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakere
sine başlayacağız.
Sayın Komisyon?. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
5. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139)
BAŞKAN - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının mü
zakeresine başlayacağız. .
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
6. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin 'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (21324) (S. Sayısı: 134)
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BAŞKAN - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
7. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Millet
vekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı; 283)
BAŞKAN - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
8.-İlİdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/553) (S.
Sayısı: 391)
BAŞKAN - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
9. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki
Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355)
(S. Sayısı: 66)
BAŞKAN - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
10. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
ve Sağlik ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201)
BAŞKAN - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
/ / . - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına
İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201,
1/319) (S. Sayısı: 58 ve 58 'e 1 inci Ek)
BAŞKAN - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnameye ilişkin kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
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12. - Türkiye Radyo ve Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu
Raporu (11160) (S. Sayısı: 111)
BAŞKAN - Türkiye Radyo ve Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin kanun tasarısının müzakeresine başlaya
cağız.
Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
13. - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1I14>
11155) (S. Sayısı: 112)
BAŞKAN - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin Kanun Hükmünde Karar
name hakkındaki kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Başkan, sizin elinizdeki gündemle bizim elimiz
deki gündem farklı galiba; birbirini tutmuyor.
BAŞKAN - Efendim, .114 üncü Birleşim; 9.6.1.994 Perşembe ve el gündemi...
Sadece bulunduğumuz yerler farklı, gündemimiz aynı efendim.
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, gündemi okurken, tasarı ve tekliflerin
isimlerini okursanız, Hükümetin hangi tasarı veya teklifleri ihmal ettiğini öğrenmiş oluruz. O ne
denle, isimlerini okuyun efendim.
BAŞKAN - Efendim, bir o tarafa atlıyoruz bir bu tarafa atlıyoruz, öyle buluyoruz.
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, bu gündemi her gün odalarımıza gönderiyorlar;
ama, biz, sıralar değiştiği için neyin görüşüleceğini bilmiyoruz; onun için, bunu odamıza göndermesinler; araya araya da bir hal oluyoruz.
BAŞKAN - Efendim, dua edelim inşallah bu İçtüzüğümüz buraya gelsin, bir İçtüzük yapalım.
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Efendim, gündem tutmuyor.
BAŞKAN - Tutmayan gündemi bir alır mısınız oradan?
Sayın Özsoy, zatı âlinizin gönderdiği gündem bu; basılı gündemin 4 üncü sırasını okuyordum
"tutmuyor" buyurdunuz. Şimdi bakalım efendim.
Elimdeki gündemin 4 üncü sırasında bulunan maddeyi okuyorum : "Bilim ve Teknoloji Yük
sek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde
Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu."
Zatı âlinizin gönderdiği gündemin 4 üncü sırasını okuyorum : "Bilim ve Teknoloji Yüksek
Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu."
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Sayın Özsoy, tıpkısının aynısı efendim; buyurun...
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Tamam efendim.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Efendim, kanun metnini okuyun, hangi komisyonun
olmadığını öğrenelim.
NİHAT MATKAP (Hatay) - Efendim, lütfen... Vakit kaybediyoruz Sayın Başkan.
ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) - Efendim, yarım kalan işlerden önceki konuyu anlayama
dı arkadaşlarımız herhalde.
BAŞKAN - Sayın Özsoy, Başkanlık, konuları, sırayla görüşüleceği varsayımından hareket et
tiği için, okuyoruz. İçtüzük gereği, Komisyonumuzu arıyoruz; komisyon varsa görüşmelere başlı
yoruz, komisyon yoksa görüşmelere başlayamıyoruz. Bunu biz de bilemeyiz.
Efendim, benim de katıldığım bir Danışma Kurulu toplantısında şöyle bir yöntem tavsiye edil
mişti : Yarım kalan işleri öne alalım, yanyana olsunlar ve sayın üyelerin takibi kolay olsun; bunun
için yarım kalan işler birbirini takip ediyor. Danışma Kurulunda yeni yer verilen gündem sıraları,
yarım kalan işlerden sonradır.
14. - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Karararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmâr,
Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181,1/52, 1/62)
(S. Sayısı: 116)
BAŞKAN - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameye ilişkin kanun tasarısının görüşmelerine başlayacağız.
Komisyon?.. Yok.
Müzakere ertelenmiştir.
15. -Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180)
BAŞKAN - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
ilişkin kanun tasarısının görüşmelerine başlayacağız.
Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
16. - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Tarım, Orman ve Köy işler i ve Anayasa ve Plân ve Bütçe komisyonları raporları
(II199).(S. Sayısı: 193)
BAŞKAN - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnameye ilişkin kanun tasarısının görüşmelerine başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
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17.- Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Ka
nununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmâr,
Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322)
BAŞKAN - Arsa Ofisi Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısının müzakeresine başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
18. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve Keyfi İşlemle
riyle Devleti Tarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk -Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Mad
delerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Anayasanın 100 üncü Mad
desi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komis
yonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337)
BAŞKAN - 9/11 esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu raporunun müzakeresine baş
layacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
19. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu
Raporu (1/577) (S. Sayısı: 375)
BAŞKAN - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hakkındaki kanun
tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
20. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 394)
BAŞKAN - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hakkında kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
21. - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 395)
BAŞKAN - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameye ilişkin kanun tasarısı müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
22. - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 507
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404)
BAŞKAN - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız.
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Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
23. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan 'dan Ülkemize Gelen
Soydaşlarımızın İskân ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hare
ket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgi
li Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çe
lebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konııkman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önerge
si ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373)
BAŞKAN - 9/16 esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun müzakeresine
başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
24. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine
İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/574) (S.
Sayısı: 554)
BAŞKAN - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hakkında kanun tasarısının müzakeresine
başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
25. -Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/616) (S. Sayısı: 606)
BAŞKAN - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname hakkında kanun tasarısının müzakeresine başlıyoruz.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
26. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609)
BAŞKAN - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname hakkında kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
27. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ve Bayındırlık, İmâr, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/579) (S. Sayısı: 624)
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BAŞKAN - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye ilişkin kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) - Hükümet burada Sayın Başkan.
BAŞKAN - Komisyon hazır olmayınca müzakereye geçemiyoruz Sayın Bakan.
28. - Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin 474
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Plan ve Bütçe Komisyonu Mütalaası ve Dışişleri ve Anayasa
Komisyonları raporları (1/47,1/57,1/320) (S. Sayısı: 632)
BAŞKAN - Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına
İlişkin 474 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dair kanun tasarısının müzakeresine başlayaca
ğız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
29. - Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvellerde
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/625) (S. Sayısı: 390)
BAŞKAN - Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvel
lerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
30. - İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Tasarısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in İdarî Yargılama Usulü Kanununun 2 nci Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tekli
fi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/637, 2/908) (S. Sayısı: 409 ve 409'a 1 inci Ek)
BAŞKAN - İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında
Kanun Tasarısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in İdarî Yargılama Usulü Kanununun 2 nci
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun
Teklifinin müzakeresine başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
31. - Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşmenin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 3846 Sayılı Kanun ve Anaya
sanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönder
me Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/484, 3/736) (S. Sayısı: 250) (1)
BAŞKAN - Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 3846 Sayılı Kanun ve
(1) 250 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri
Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır.
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum : Raporun okun
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması hususu kabul edilmemiştir.
Bu sözleşmenin tasdikine dair Kanunun tümü üzerinde gruplar adına söz talebi var mı?
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Kcmalettin Göktaş, buyurun efendim.
RP GRUBU ADINA KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun hakkında Refah Partisi Grubu adına söz almış bu
lunuyorum; şahsım ve Grubum adına hepinize saygılar sunuyorum.
Bu kanunun görüşülmesine başlamadan önce Sayın Çalışma Bakanımızı gözlerimiz aradı;
çünkü, bu kanunun çıkması için kendisi büyük mücadele vermiş, "Tasan kanunlaşmazsa istifa ede
rim" tehditlerinde bulunmuş, tasan Meclisten geçmiş, fakat rahmetli Özal tarafından iade edilmiş
ti. Şimdi Bakanın olmayışı dikkatimi çekti... (SHP sıralarından "yurt dışında" sesleri) Sorduğum
da, Sayın Bakanın, Cenevre'de, ILO ile ilgili görüşmelerde bulunduğunu öğrendim; orada rahat ha
reket edebilmek için bu tasarının kanunlaşmasını herhalde sabırsızlıkla bekliyordun [SHP sırala
rından "hay ağzına sağlık" sesleri, alkışlar (!)] Sanıyorum bir müddet sonra bu kanun çıkacaktır.
Bu kanun, 25.11.1992 tarihinde yapılan görüşmelerle Genel Kurulumuzca kabul edilmişti;
ama, zamanın Cumhurbaşkanı rahmetli Özal tarafından, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra
kaçınılmaz olacak İş Güvencesi Kanununun işverene yükleyeceği yeni külfetlerle yatırımlan güç
leştireceği, yerli ve yabancı sermayeyi yatınma yönelmede tereddüte sevk edeceği ve işsizliği artı
racağı gerekçesiyle, bir daha görüşülmek üzere Meclisimize iade edilmişti.
Bu sözleşme, esasen, Uluslararası Ç alışma Teşkilatının 1963 yılında düzenlediği bir tavsiye
kararının geliştirilmesi sonucu, ILO tarafından, 1982 yılının haziran ayının 2'sinde kabul edilmiş
olup, sözleşmeyi onaylayan ülke sayısı sadece 15'tir. Bunlar Etiyopya, Zambiya, Zaire, Yemen,
Nijer, Kamerun, Uganda, Kıbns, Yugoslavya, Venezuela, Gabon, Malzavvi, Fransa, İspanya ve İs
veç'tir. Uluslararası Çalışma Teşkilatına 159 ülke üyedir; buna göre 144 ülke henüz bu sözleşme
yi imzalamamıştır. 144 ülke bu sözleşmeyi henüz imzalamamıştır; ama, işçilerini işverene karşı ko
ruyan kahunlan kendi bünyelerinde çıkarmışlardır.
Sayın Bakan, bu kanunla işçilerin işverene karşı tüm haklarının korunacağını kamuoyuna tak
dim etmiştir. Kanun işçilere birtakım haklar vermektedir; ama, esas olan, işçilerle işveren arasın
daki problemlerin sebepleridir. îşçi-işveren arasındaki uyuşmazlığın sebebi genel olarak ekono
miktir. Bu sözleşmeyle verilen haklar da, diğer kanunlarda olduğu gibi, çoğu zaman kâğıt üzerin
de kalacaktır. Çünkü, sizler kanunları işinize geldiği gibi yorumluyorsunuz.
Bakınız, Anayasanın 23 üncü maddesinde seyahat hürriyeti ifade edilmektedir. Avrupa'ya,
Amerika'ya, güzellik yarışmasına, müzik festivallerine, hatta Konut Fonu alınmadan spor müsaba
kalarına seyahat hürriyeti vardır; ama, inancı gereği ibadetini yerine getirmek için hacca giden va
tandaşlarımıza "hayır, sen benim kontrolümde hacca gideceksin, istediğim gibi seyahat edeceksin".
diyeceksin ve adam, hacca gitmek üzere Avrupa'dan yola çıkacak, transit geçişini dahi engelleye
ceksin ve sonra da Anayasaya ve kanunlara saygılı olduğunu burada ifade edeceksin! Anayasanın
24 üncü maddesinde, din ve vicdan hürriyeti ifade edilmektedir; ama, Kurban Bayramında, kurban
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derilerini Türk Hava Kurumuna vermeye zorlayacaksın! Kanunları çıkarmaktan daha önemli olan,
kanunlara karşı duyarlı olup, vatandaşa, kanunları hakkaniyet ölçüsü içinde uygulamaktır.
MEHMET KERÎMOĞLU (Ankara) - Bunların konuyla ne alakası var?
KEMALETTÎN GÖKTAŞ (Devamla) - Önemli olan, bu kanunu çıkarmakla birlikte, bu ka
nun muvacehesinde vatandaşları korumaktır. Mesela, bu sözleşmenin 14 üncü maddesiyle, işveren,
ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri nedenlerle işçinin hizmet akdini feshedebilecektir; yani,
işveren, "işyeri zarar ediyor" ya da "yeni teknoloji getirdim" diyerek veya yapısal bazı değişiklik
lerle işçiyi çıkarabilecektir. Bugün ülkemizde 10 milyona yakın işsiz varsa, yüzbinlerce işçi işini
kaybetmek korkusuyla sokağa dökülüyorsa, bunun nedenlerini araştırmak ve çare bulmak gerekir;
bunu yapacak olan da Hükümettir.
"İşçi-işveren arasındaki anlaşmazlıkların en büyük nedeni ekonomiktir" demiştim. Şu anda ül
kemizde ekonomik olumsuzluklar nedeniyle onbinlerce işçi işten çıkarılmaktadır; bu çıkarılan ka
nun mu işçi haklarını koruyacaktır?
Sayın Bakan ve Hükümet eğer işçileri seviyorsa ve işçi haklarını koruyacaksa, önce ülkenin
ekonomik durumunun iyileştirilmesi hususunda daha ciddî çabalar göstersinler. Hükümeti devral
dıkları ikibuçuk yıldan beri ülke, ekonomik yönden çok kötü bir duruma geldi. Örneğin, yüzde
65'lerdeki enflasyonu yüzde 135'lcre, 50 milyar dolarlık dış borcu 70-80 milyar dolara, 200 tril
yonluk iç borcu da 350 trilyona çıkarmadınız mı; doları 5 bin liradan 35 bin liraya, markı 3 bin li
radan 20 bin liraya çıkarmadınız mı; 1 000 liralık ekmeği 5 000 liraya çıkarmadınız mı; mazot, ben
zin ve tüp gaza astronomik zamlar yaparak fakir fukaranın ezilmesine sebep olmadınız mı... Bütün
bunlar olurken, işçiyi emekliyi, dulu ve yetimi hangi ücretle korudunuz?! "îçşiyi, memuru, emek
liyi, dulu ve yetimi enflasyona ezdirmeyeceğiz" dediniz; şimdi, geniş bir halk kitlesi, yüzde 135'lik
enflasyonun altında inim inim inlemektedir.
Bunları söylerken, kanuna karşı olduğumuz sanılmasın, biz de bu kanuna karşı değiliz; Hiz
met aktinin bir güvenceye bağlanması ve yargı denetiminde olması, işçi hareketinin ve işçilerimi
zin, üzerinde önemli durduğu bir konudur.
Getirilen ILO sözleşmesinin onaylanmasıyla işçinin hizmet aktinin bir daha feshedilmeyeceği
veya iş aktinin feshedilmesi neticesinde mahkemeye müracaatla tekrar işine dönebileceği gibi bir
inanca kapılmamak gerekir; ama, iç hukukumuzda da mutlaka yer alması lazımdır.
Bu nedenle, kanunu destekleyeceğimizi belirtiyor, işçilerimize, sendikalarımıza ve işverenle
rimize hayırlı olması dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar)
SALİH SÜMER (Diyarbakır) - Hay Allah razı olsun.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum sayın sözcü.
Grup adına başka söz talebi?.. Yok.
Şahsı adına, Sayın Mustafa Balcılar; buyurun efendim.
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hizmet İlişkisi
ne İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna İlişkin Kanun 25.11.1992 tarihinde kabul edilmiş; fakat, 11.12.1992 tarihinde, Ana
yasamızın 89 uncu maddesine göre, merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal tarafından, bir daha
görüşülmek üzere Meclisimize geri gönderilmişti. Bu Kanun üzerinde, şahsini adıma söz almış bu
lunuyorum.
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Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresinde "Avrupa ülkelerin
de dahi itibar görmemiş böyle bir sözleşmenin onaylanması ülkemizi gereksiz şekilde taahhüt altı
na sokacaktır; işveren ve işçi arasında yeni bir anlaşmazlık alanı yaratacaktır; bu sözleşmenin onan
ması halinde çıkarılması zorunlu olan îş Güvencesi Kanunu ile işsizlik artacaktır, yatırımlar güçle
şecektir, yerli ve yabancı sermayeyi yatırıma yönelmede tereddüte sevk edecektir" şeklinde gerek
çeler yer almaktadır.
İlgili ILO sözleşmesi, benden önce konuşan RP sözcUsü arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, ge
lişmekte olan ülkelerden ziyade geri kalmış ülkelerce onaylanmıştır. Bu sözleşme, gelişmiş ülke
lerden sadece Fransa, İspanya ve İsveç tarafından onanmıştır. Yani, biz, gelişmiş ülkelerle yarışır
ken, gelişmiş ülkelerin çoğunun onaylamadığı bir sözleşmeyi gündeme getiriyoruz.
Burada, ILO sözleşmeleriyle ilgili genel prensiplere bakmamız gerekiyor. ILO, Uluslararası
Çalışma Örgütü, 158-159 ülkenin üye olduğu bir kuruluştur.ILO sözleşmeleri, dünyada, işçi-işveren, devlet ve çalışma hayatıyla ilgili normların, ilişkilerin esaslarını belirleyen sözleşmelerdir. Bu
sözleşmeleri, prensip olarak, genelde, herkes bilir ki, mutlaka her devlet onaylamak ve ülkesinde
uygulamak zorunda değildir. Örneğin, Amerika gibi özellikle çalışma hayatı açısından fevkalade
gelişmiş olan demokratik ülkelerde bile 10-11 civarında sözleşme imzalanmıştır.
Ayrıca, Hükümet, bu sözleşmenin onaylanmasını demokratikleşmeyle paralel görmektedir;
yani, ülke olarak ne kadar fazla sayıda ILO sözleşmesi imzalamışsak, biz o kadar demokratız şek
linde bir anlayışla kamuoyuna lanse etmiştir. Burada, bunun böyle olmadığını, işte Amerika Birle
şik Devletleri örneği gibi veya bir Bulgaristan gibi demokratikleşme açısından çok geri olan bazı
ülkelerin bize göre çok daha fazla sözleşme imzalaması gibi örneklerle açıklamak mümkündür.
Yine ILO sözleşmeleriyle ilgili olan genel prensiplerden bir de ülkelerin bu sözleşmeleri mut
laka imzalamak, onaylamak zorunda olmayışlarıdır; kendi millî şartlarına uygun olan sözleşmeleri
onaylarlar, onaylamamaları halinde de, ILO, "niye onaylamıyorsunuz?" şeklinde bir basb yapma
durumunda değildir; ama, onaylamanız halinde bir taahhüt altına girersiniz ve onayladığınız söz
leşmenin şartlarını yerine getirmemeniz halinde, ILO Aplikasyon Komitesi tarafından kara listeye
alınırsınız ve bu şartları uygulamanız konusunda zorlanırsınız.
Prensipte bu sözleşmeye karşı değilim; ama, burada yapılan hata iç mevzuatımızı, iç hukuk
düzenlememizi bu ILO sözleşmesine paralel hale getirmeden sözleşme imzalanmakta, onaylan
makta ve daha sonra "Biz, bu ILO sözleşmesinin şartlarına uygun olarak iç mevzuatımızı düzenle
yeceğiz" denilmektedir. Prensip olarak, devletler, bir ILO sözleşmesini imzalamadan evvel, kendi
mevzuatlarını, altyapılarını bu sözleşmeye uygun hale getirirler, müteakiben de "Biz, devlet olarak,
ülke olarak, bu sözleşmenin şartlarına uygun bir altyapıya sahip olduk. O halde, bu sözleşmeyi im
zalayabiliriz" deyip, taahhüt altına girerler.
Bu konuda endişelerim odur ki, Hükümetimizin ilgili bakanlığının ve bu bakanın mensubu ol
duğu Hükümet ortağı partinin, kendileri uzun müddet yönetimde kalamayacakları ve "bugün var,
yarın yok" endişeleri içerisinde, bu sözleşmeyi ileriye dönük olarak imazalayıp, bunu ileride "Ey
vatandaşım, ey işçim; bak, biz bu sözleşmeyi size imkân sağlamak amacıyla getirdik; ama, sizin
yanınızda olmayan bu hükümetler bunun iç mevzuatını yerine getirmiyorlar" şeklinde bir politika,
bir seçim malzemesi yapmayı planlıyorlar.
Bunu kuvvetlendirecek bilgi olarak da şunu belirteyim ki, yine iç mevzuatla ilgili olan ve bu
sözleşmeye paralel olarak getirilmesi gereken İş Güvenliği Yasa Tasarısı 1992 yılının Ocak aym-
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dan bu yana bir arpa boyu dahi mesafa katetmemiştir. îşçi-lşveren çevrelerinde ve kamuoyunda,
ikibuçuk yıl geçmiş olmasına rağmen, iç mevzuatla ilgili paralel düzenlemeyi yapamayan Hükü
metin ve bakanlığın, bu sözleşmenin onaylanması halinde uzun müddet iç mevzuatla ilgili paralel
uygulamaları getiremeyeceği kanaati de yaygın bir şekilde oluşmaktadır.
Bazı eksikliklerine rağmen, prensipte bu sözleşmeye karşı olmamakla birlikte, iç mevzuatla il
gili düzenlemenin yapılamayacağı ve bundan sonraki cumhuriyet hükümetlerine kalacağı, şu anda
ki Hükümetin de, o hükümetleri baskı altında tutmak amacıyla "Bak, biz bu sözleşmeyi onayladık;
ama, bunlar iç mevzuatı düzenliyemiyorlar" şeklinde bir seçim malzemesi, iç politika malzemesi
yapmayı amaçlıyorlar endişesindeyiz.
"îş güvencesiyle ilgili yasa taslağı, 1992'nin ocak ayından bu yana bir mesafe kat etmemiştir"
derken, bunun altında yatan sebep olarak da; işveren ve iş çevreleri, işçi temsilcileri, işç i kuruluş
ları açısından bir mutabakatın sağlanamaması gösterilebilir. Bu taslak, bugün, bu kesimler rıza gös
termedikleri için yasalaşamamaktadır. Burada Hükümetin ve bakanlığın yapmış olduğu en büyük
hata şudur : "İş güvencesi" adı altında getirilen bu yasa taslağı kamuoyuna intikal ettiğinde, işve
ren kesimleri fevkalade rahatsız olmuştur. Çünkü, bu konu gündeme geldiğinde, ilgili bakan bu tas
lağı lanse ederken demiştir ki; "Hiç kimse işinden olmayacak, işinden atılmayacak; işinden atılan
ların mahkemeye gidip işine dönme imkânı vardır" Bunun neticesinde rahatsız olan işveren kesim
leri, "Aman, bu kanun çıkmadan ben işten çıkarayım ki, ileride sıkıntı çekmeyeyim" düşüncesiyle
yüzbinlerce işçiyi işten çıkarmıştır. Yani, işçinin lehine gibi gösterilen bu sözleşme ve bu sözleş
meye bağlı İş Güvencesi Yasa Taslağı -gündeme gelmemiştir, tasarı haline gelmemiştir- maalesef,
işçinin fevkalade aleyhine olmuştur.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Lütfen tamamlayın.
MUSTAFA BALCILAR (Devamla)-Tamamlıyorum Sayın Başkan.
Hükümetin, burada, sadece iş güvencesi değil, işletme güvencesini de birlikte getirmesi gerek
mektedir. İşletme güvencesi, iki yönden işçinin lehinedir. Birincisi; işveren, endişelerinden dolayı
bu şekilde işç i çıkarmaları söz konusu olmayacaktır. İkincisi; işletme güvencesini sağlayabil i rscniz, orada binlerce kişinin açıkta kalması gibi bir durum söz konusu olmayacak demektir. Dolayı
sıyla, kamuoyuna lanse edilirken ve tasarı görüşülürken, iş güvencesiyle birlikte, işletme güvence
sinin de birlikte getirilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, yine iç'mevzuatın, iç hukuk düzenlemesinin kısa sürede yapılmayacağıyla, yapılamayacağıyla ilgili, işveren ve işçi kesimlerinin endişelerini belirtirken şu misali vermek istiyorum : 98
sayılı, memura, sendika kurma hakkıyla ilgili sözleşme onaylanmış olmasına rağmen, bu Hükümet,
iç mevzuat açısından, maalesef, bir düzenlemeye gidememiştir. Aynı şekilde, burada da, kısa süre
li bir iç mevzuat hukuk düzenlemesine gidemeyeceği endişemiz birinci plandadır.
Diğer konulardaki görüşlerimi maddelerde arz edeceğim.
Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Balcılar, teşekkür ediyorum.
Kişisel söz talebinde bulunan, Sivas Milletvekili Sayın Abdüllatif Şener'e söz veriyorum.
Buyurun efendim.
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 158 sayılı ILO Sözleş
mesinin Onaylanmasıyla İlgili bu Kanunun, Cumhurbaşkanınca veto edilmesinden sonra, bir gecik
meyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine tekrar geldiğini görüyoruz.
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Aslında, son günlerde işten çıkarmaların, hem kamu kesiminde hem de özel sektörde yaygın
olduğu bir ortamda, gerçekten, Türkiye'nin en önemli konularından biri iş güvencesinin sağlanma
sıdır. Hayatlarını idame ettirebilmek için, varlıklarını koruyabilmek için, kendileri ve aileleri için
asgarî bir hayat standardı yakalayabilmek için, ellerinin emeğinden başka hiçbir imkâna ve güce
sahip olmayan insanların, çalışanların, işçilerin, son günlerde yoğun bir şekilde işten çıkarıldığını
görmekteyiz.
'
Özellikle, 5 Nisan kararlarından sonra bazı KİT'lerin hemen kapatılacağıyla ilgili, İktidarın
yapmış olduğu açıklamalar, bütün kamu iktisadî teşebbüslerinde çalışan insanlanmızda büyük bir
endişe meydana getirmiş ve gelecekle ilgili bir belirsizlik ortaya çıkarmıştır. Yine, bu kararların bir
sonucu olarak, özel söktörde süratli bir şekilde işten çıkarmaların yaşandığı da hepimiz tarafından
bilinmektedir ve izlenmektedir. Artık 5 Nisan kararlarından bugüne kadar özel sektörde işten çıka
rılan işçilerin sayısının yüzbinlerle ifade edildiği bir Türkiye'deyiz. Böyle bir ortam, gerçekten,
Türkiye açısından kaygı vericidir, endişe vericidir, sosyal bunalımları davet edici özelliklere sahip
tir.
20 yıl 24 yıl çalışmış, elinin emeğiyle kendisinin ve ailesinin geçimini sağlamış insanları bir
anda sokağa terk ederseniz ve onlara, "sen işsizsin" derseniz, bunun ortaya çıkaracağı sosyal buna
lımları hiçbir iktidarın göğüslemesi mümkün değildir. Böyle bir ortam, endişe vericidir, kaygı ve
ricidir; bu endişe verici ortama, maalesef, bu İktidar, son günlerde uygun zeminler oluşturmuştur.
Böyle bir ortamda devletin, çalışanları koruma yükümlülüğü ve zorunluluğu vardır. Antide
mokratik hükümleri içerdiği, bütün siyasî partiler tarafından ifade edilen ve her fırsatta eleştirilen
1982 Anayasasının 49 uncu maddesi bile bu gerçeğin altını çizmektedir. Anayasanın 49 uncu mad
desine baktığımız zaman, "Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliş
tirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir
ortam yaratmak iç in gerekli tedbirleri alır." hükmünü görmekteyiz. Bu, bir anayasal hükümdür ve
devletin, çalışanları koruma yükümlülüğü ve zorunluluğu vardır.
İşte, bir tarafta Anayasanın bu hükümleri, diğer tarafta da her geçen gün artma eğilimi göste
ren işten çıkarmaların yaşandığı bir ortamda, gerekli tedbirlerin ve önlemlerin alınması lazımdır.
Batı ülkeleriyle yapılan kıyaslamaların gerçekçi olduğu kanaatinde değilim. Türkiye'de işsiz
lik sigortası denilen bir kurumun dahi bulunmadığı bir ortamda, yıllarca hizmet etmiş insanları bir
anda, "seni işten çıkarıyorum" diye sokağa atmak mümkün değildir. Ancak, burada şunu da belirt
mek istiyorum; iş güvencesini sağlama açısından ve Anayasanın amir hükmü olan çalışanları ko
rumak açısından, 158 sayılı ILO Sözleşmesinin bu Meclisten geçmiş olması, bu sözleşmenin onay
lanmış olması yeterli değildir; çünkü, bu sözleşmede ifade edilen hükümlerin bir anlam ifade ede
bilmesi için, aynı zamanda, iç hukuk düzenlemesinin yapılması da şarttır. Nitekim, bu sözleşmenin
bazı maddelerine baktığımız zaman, "Bu sözleşme hükümlerinin yürürlüğe girmesi, ulusal mevzu
atla sağlanır" denilmekte ve ulusal mevzuata bazı belirleme alanları bırakmaktadır.
En azından, bu gelişmeyi olumlu bulduğumuzu belirtiyorum; ama, bir an önce iç hukuk dü
zenlemesinin de yapılması gerektiğini burada ifade ediyor ve Yüce Meclise saygılar sunuyorum.
(RP sıralarından alkışlar)
" .
• .
BAŞKAN - Sayın Şener, teşekkür ediyorum.
Kanunun tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler..
Maddelere geçilmesi hususu kabul edilmiştir.
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1 inci maddeyi okutuyorum :
. Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşmenin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarih ve 3846 Sayılı Kanun
MADDE 1. - Uluslararası Çalışma Örgütünün 1982 yılında Cenevre'de yapılan 68 inci Kon
feransında kabul edilen "Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı
Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi var mı efendim?.. Yok.
Şahsı adına, Sayın Cengiz Bulut; buyurun.
Sayın Bulut, 1 inci madde üzerinde olmak üzere, konuşma süreniz 5 dakikadır.
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bugün Türki
ye'nin Önemli problemlerinden birisini konuşuyoruz. Cidden, bugün, Türkiye'nin en önemli sıkın
tılarından bir tanesi, iş güvenliğinin olmayışıdır. Maalesef, özel sektörde olsun, devlet sektöründe
olsun, her gün, kapı önüne, binlerce, yüzbinlerce işçi konulmaktadır. İşin kötüsü de bunlara sahip
çıkan hiç kimse yok. Herkes işçi edebiyatı yapıyor ama, maalesef, işten atılan insanlara sahip çı
kan kimse yok.
•
Bizim yaşadığımız kadarıyla, piyasa, iki senede bir işten atılan insanlarla dolu. Fabrikalar, al
dıkları, işçileri iki sene çalıştırdıktan sonra işten atıyor, sonra tekrar işç i alıyor, iki sene çalıştırdık
tan sonra tekrar atıyor, tekrar alıyor... Fabrikalar, âdeta bir un makinesi gibi, işçileri eliyor ve atı
yor. Tabiî, çalışan insanlar da, "ben ne zaman işten atılacağım" diye korku ve dehşet içinde bekli
yorlar. Öteki tarafta, devlet dairelerinde, çalışsa da çalışmasa da milyonlarca lira maaş alan insan
ları barındıran bir sistem var; altı aydan altı aya işten atılan işçiler sistemi var... Bu, Türkiye'de cid
dî bir sıkıntı yaratıyor.
Bugün yüzbinlerce işçinin işten atılmasının en büyük sebeplerinden bir.tanesi de günümüzde
uygulanmakta olan ekonomik politikadır. Fabrikalar bitmiş, biten fabrikalar üzerine tekrar yük
yüklüyoruz. Adamlar zaten şu andaki ekonominin altından kalkamıyor, Ekonomik Denge Vergi
siyle vuruyoruz, Net Aktif Vergisiyle vuruyoruz, yeni vergilerle vuruyoruz. Oysa, bir mühendis
olarak, kanaatime göre, sıkışan fabrikalara, şu anda sıkışan sektörlere yeni vergiler getireceğimize,
tam tersine, mevcut vergileri bile aşağıya indirmemiz gerekiyor.
Ancak, bu ILO'yu getiren SHP'nin de o kadar temiz olmadığını buradan ifade etmek lazım.
(SHP sıralarından "Aaa!" sesleri) Bu SHP'nin sabıkası var; işçilerle ilgili sabıkası var. Şimdi, ge
lin, işçi haklarından bahseden, taşeron firmalardan bahseden şu SHP'yi bir ele alalım. Sayın Karayalçın'ın belediye başkanlığı yaptığı dönemde, acaba, bugün en çok eleştirdikleri taşeron firmalar
var mıydı? Ben size söyleyeyim : İzmir Büyükşehir Belediyesinde Yüksel Çakmur, yüzlerce işçi
yi işten attığı zaman SHP'liler neredeydi? Ankara'ya kadar yürüyen, çocukları aç yaşayan, okula
gidemeyen, kitap alamayan çocuklar evde ağlarken, akşam, kocalarının getireceği bir ekmeği bek
leyen bu işçilerin hanımları evde kan ağlarken, o işçileri işten atan SHP'li belediye başkanına han
gi SHP'li "Dur" dedi?
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) - Yasa tasarısı geliyor.
CENGİZ BULUT (Devamla) - Yasa... Yasa önemli değil, niyet önemli. Siz ne yasa getirirse
niz getirin, hepsi boş, önce inanmanız lazım. "Lafa bakılmaz, ayinesi iştir kişinin" derler.
"Sendika, sendika" dersiniz, "memura sendika" dersiniz; sizin yönetiminizde olan belediye
başkanının emrinde sendikasız çalışan yüzbinlerce işçi var. Bu mu sizin sosyaldemokratlığınız?
Var mıydı yok muydu? "Yalan" deyin...
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NİHAT MATKAP (Hatay) - Nerede var?
SALİH SÜMER (Diyarbakır) - Yalan...
CENGİZ BULUT (Devamla) - Hodri meydan. Milletvekilliğinden istifaya var mısınız? Ben
milletvekiliyim, istifaya var mısınız? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur'un uh
desinde bulunan İzulaş'ta sendika yoktu, tam beş sene, yoktu. Hodri meydan. Aranızdan biri sıkı
yorsa "vardı" desin. Ben milletvekilliğinden istifa ederim. Var mısınız? (SHP sıralarından gürültü
ler)
ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) - Düzelteceğiz, düzelteceğiz..
SALİH SÜMER (Diyarbakır) - Ne bağırıyorsun?..
CENGİZ BULUT (Devamla) - Tabiî bağırırım; niye, kendi SHP'li belediye...
M. ERDAL KOYUNCU (Siirt) - Ayıp be!
CENGİZ BULUT (Devamla) - Ayıp değil. Yalansa, ben milletvekilliğinden istifaya hazırım.
"Yalan" diyene hodri meydan; ismini yazdırsın, ya ben milletvekilliğinden istifa edeyim ya o milletvekilîiğindenistifa etsin... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur'un emrinde çalı
şan binlerce sendikasız işçi vardı. Taşeronluğa karşısınız. ILO'yu savunan SHP'nin sabıkalarını
söylüyorum. Yüzlerce işçiyi işten attılar, yüzlerce sendikasız işçi çalıştırdılar...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Bulut, sözlerinizin iyi takip edilebilmesi, iyi anlaşılabilmesi için biraz sa
kin olursanız faydalı olur diye düşünüyorum. (Gülüşmeler)
CENGİZ BULUT (Devamla) - Değerli arkadaşlar, SHP'nin sabıkasını söylemek zorundayız.
Tabiî, gülüyoruz, İzmir'de işçiler kan ağlarken...
BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Kendi kendine gülüyorsun...
HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) - Sen belediye başkanı iken sendikalı mıydı işçin?
CENGİZ BULUT (Devamla) - Ben Bornova'da beş yıl belediye başkanlığı yaptım. Bir tane
işçi attıysam, buradan istifa ederim. Bornova'da belediye başkanlığı yaptım, bir tane sendikasız iş
çi getirin istifa ederim. Eyy S HP'liler, var mısınız, var mısınız? Hani, nerede o sosyol demokrat
lık, nerede işçi babalığı? "Sendika" diyeceksiniz, sendikasız çalıştıracaksınız. İşte İzmir örneği.
"Taşeronluğa karşıyım" diyeceksiniz, taşeron şirketleri, İzmir Büyükşehir Belediyesinin uhdesin
de çalıştıracaksınız. Bu mu sizin anlayışınız? Bu mu sizin işçi babalığınız? Bu, sizin sabıkanız...
Değerli kardeşlerim, biraz evvel dedim "lafa bakılmaz, ayinesi iştir kişinin" İşin kötüsü, ey
ILO'nun babası geçinmeye çalışan SHP'liler, yüzbinlerce işçi işten atılıyor; neredesiniz?
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Önlemeye çalışıyoruz.
CENGİZ BULUT (Devamla)- Oy veriyorsunuz. Sizin politikanız sayesinde bu insanların
yüzbinlercesi sokakta. Bursa'da binlerce işçi işsiz durumda. İzmir'de fabrikalar kapalı. BMC ka
palı. DYO kapanıyor, diğer yan sektörler kapanıyor, atölyeler kapanıyor. Bütün bunlara sebep olan
sizlersiniz, bunlara güç veren sizlersiniz.
Siz, sosyal demokrat değilsiniz; ama, bu ILO'yu çıkararak işçi babası olacağınızı sanıyorsu
nuz; yanılıyorsunuz. İşçiyi sevmek için önce ekmek vermek lazım. İşçiye önce ekmek verin. Siz
elindeki ekmeği alıyorsunuz. Siz, adamı önce öldürüyorsunuz, sonra yakışıklı tabut yapıyorsunuz!..
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
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BAŞKAN - Sayın Bulut, teşekkür ediyorum.
Sayın milletvekilleri, 1 inci madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.
Maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul edil
miştir.
2 nci maddeyi okutuyorum :
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi var mı? Gruplar adına söz talebi yok.
Kişisel söz talebi var mı? Kişisel söz talebi yok.
Maddeyi okunduğu şekliyle oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci
madde kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi var mı? Gruplar adına söz talebi yok.
Kişisel söz talebi var mı? Kişisel söz talebi yok.
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 3 ün
cü madde kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, sözleşmenin tasdikine dair tasan açık oylamaya tabidir.
Biliyorsunuz, açık oylama; ya, adı okunan sayın üyenin, bulunduğu yerden, oyunun rengini
belirtmesi suretiyle ya da kupalara oy pusulası atmak suretiyle yapılır.
Şimdi, açık oylamanın, adı okunan sayın üyenin, bulunduğu yerden kabul, ret, çekinser şek
linde işaret vermesi suretiyle yapılması hususunu oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler.. Kabul edilmemiştir.
Oy pusulalannı kupalara atmak suretiyle oylama yapılacaktır.
Kupalann kürsüye konması suretiyle açık oylamanın yapılması hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Binnetice, kupalar sıralar arasında dolaştmlmak suretiyle açık oylama yapılacaktır.
Basılı oy pusulası bulunan sayın üyenin, pusulasını kullanmasını; basılı oy pusulası bulunma
yan sayın üyenin, beyaz bir kâğıda adını, soyadını, oyunun rengini ve seçim çevresini yazmak su
retiyle oy vermesini rica ediyorum.
,
Kupalar dolaşunlsın.
(Oylann toplanmasına başlandı)
32. - 406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi
Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmâr, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/671) (S. Sayısı: 666) (1)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Tele
komünikasyon Anonim Şirketi Kurulmasına İlişkin Kanun Tasansı ve Bayındırlık, imâr, Ulaştır
ma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlannın müzakerelerine başlıyoruz.
(1) 666 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır.
Sayın milletvekilleri, komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Oylamada karar yetersayısının aranmasını istiyorum Sayın Baş
kan...
BAŞKAN - Peki efendim.
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen 3846 sayılı Kanun üzerinde
oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.
Oy verme işlemi tamamlanmıştır; oy kupaları kaldırılsın.
(Oyların ayırımına başlandı)
BAŞKAN - Raporun okunup okunmaması hususunu oylayacağım ve oylamada karar yetersa
yısı arayacağım. Raporun okunmasını kabul edenler... Okunmamasını isteyenler... Karar yetersayı
sı yoktur...
31. - Hizmet İlişkisine işveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşmenin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 3846 Sayılı Kanun ve Anaya
sanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönder
me Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/484, 3/736) (S. Sayısı: 250)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hak
kında 158 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 3846 Sayılı Kanun açık
oylamasına 177 sayın Üye iştirak etmiş; 170 kabul, 4 ret oy kullanılmış; 3 sayın üye de çekinser
kalmıştır.
Bu suretle, Sözleşmenin Tasdikine Dair Kanun yeniden kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
32. - 406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi
Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/671) (S. Sayısı: 666) (Devam)
BAŞKAN - Biraz önce yapılan işari oylamada karar yetersayısı bulunmadığından, saat
17.50'de yeniden toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.
Kapanma Saati 1735

'©

— 331 —

T.B.M.M.

B:114

9.6.1994

0:2

İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 17.50
BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboğlu
KÂTİP ÜYELER : Abbas İnccayan (Bolu), Işılay Saygın (İzmir)
,

.

•

_
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BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1.14 üncü Birleşiminin ikinci Oturumunu
açıyorum.
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN
DİĞER İŞLER (Devam)
32. — 406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi
Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/671) (S. Sayısı: 666) (Devam)
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Te
lekomünikasyon Anonim Şirketi Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden de
vam ediyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
Komisyon Raporunun okunup okunmaması hususunu oylamıştım; ancak karar yetersayısı ol
madığından birleşime ara vermiştim.
Bu kcrre, Komisyon Raporunun okunup okunmaması hususunu yeniden oylayacağım ve ka
rar yetersayısı arayacağım : Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon
Raporunun okunması kabul edilmemiştir.
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Işın Çele
bi söz istemiştir.
Sayın Bulut da kişisel söz talebinde bulunmuştur.
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Çelebi; buyurun.
ANAP GRUBU ADINA IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şim
di görüşmeye başladığımız tasarı, bence Türkiye'nin özelleştirme programı açısından büyük önem
taşıyan bir kanun tasarısıdır. Özellikle, PTT'nin (T)'sinin özelleştirilmesi veya telekomünikasyon
hizmetlerinin özelleştirilmesi, bütün sektörleri etkilemesi bakımından büyük önem taşımaktadır.
Dünyada yapılan özelleştirmeleri incelediğimizde, telekomünikasyon alanındaki, enerji sektö
ründeki ve ulaşımdaki özelleştirmeler ekonomide çok ciddî yapısal değişikliğe yol açmakta; gele
neksel tekel durumundaki sektörlerde rekabeti başlatmakta, sermaye piyasalarıyla ilgili hızlı bir
sermaye akışını ve uzun vadede bu piyasaların performansını artırıcı etkiler yaratmakta; özellikle,
başarılı bir özelleştirme kararı ve uygulamasında, hükümetlerin bu uygulamadan sonra daha yeni
likçi olmasını ve kontrol edilebilir risklerin ortaya çıkmasının sağlanmasını temin etmektedir. Bu
nedenle, bu tasarısı, önemli bir kanun tasarısıdır.
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Ancak, Türk ekonomisi, böyle önemli bir özelleştirme süreci içinde, böyle bir özelleştirmeye
müsait bir ortam arz etmemektedir. Ne yazık ki, 1994 yılı haziran ayı itibariyle, ekonominin temel
sorunu olan enflasyon, son yedi sekiz aydır, dış borçlanmanın getirdiği bir rahatlık içinde unutul
muş, kamu açıklarının körüklediği parasal genişlemenin enflasyonun en önemli nedeni olduğu ger
çeği ortada iken, parasal genişleme, ekonomideki sorunların çözümü gibi empoze edilmiştir.
Türk lirasına değer kazandırılması gerekirken -ki, Türk Lirasına değer kazandırılması en
önemli ekonomik hedeflerden biridir; bu da ülkenin üretim ve tasarruf gücünün artırılmasına bağ
lıdır ve tasarruf gücünü de yaratan temel unsurların başında, ülke insanının çalışkanlığı, piyasala
rın gücü ve örgütlenme yapısı gelmektedir- görüyoruz ki, böyle ciddî bir özelleştirme kararını ver
me noktasında, Türk Lirasının, saklama özelliği de, ölçü birimi olma özelliği de ve değişim özelli
ği de kalmamıştır.
Hızlı bir özelleştirme, bugünkü krizin derinleşme sürecinde daha da kaçınılmaz hale gelmiş
tir. Aslında ortam müsait değildir; ama, böyle bir kriz ortamından çıkmak, özelleştirmenin ve ihra
catın hızlandırılmasıyla da çok yakından ilişkilidir. Ancak, gördüğüm kadarıyla, DYP ve SHP Ko
alisyon Hükümeti, özelleştirme kararında yeterince atik, yeterince tutarlı, yeterince sonuç alabile
cek nitelikte bir kanun tasarısıyla Meclise gelememiştir.
Tasarının tartışmasını biraz sonra yapacağım; ama, şu anda, ekonomik krizin, burada, daha ön-.
ce, Nisan ve Mayıs aylarında yaptığım konuşmalarda söylediğim bir çizgide derinleşiyor olması,
sanıyorum ki, 9 Haziran tarihi itibariyle söylediğim bugünkü sözlerin ve geleceğe dönük çizeceğim
perspektifin, özelleştirme çalışmaları açısından, Türkiye'nin krizden çıkmasında en önemli araçlar
dan biri olan özelleştirme çalışması açısından önem taşıdığı inancındayım; ama ne yazık ki, IMF'ye
verilen niyet mektubunda ciddî tutarsızlıklar görülmektedir. Yani, ekonominin geleceğindeki he
deflerde bir tutarsızlık varken, özelleştirme çalışmalarında ne derece başarıya ulaşabileceğimiz tar
tışma konusudur.
Bu tutarsızlıklardan bir tanesi petrole getirilen vergilerdir. Niyet mektubunda petrol fiyatlarıy
la ilgili bir taahhütte bulunulmasına rağmen, bu kısa dönemde geri alınmıştır. Tarım kesimine yüz
de 54 sübvansiyon uygulanacağı söylenmişken, sübvansiyon uygulanmamıştır. Toplusözleşmeler
le ve çalışanlarla ilgili gelecek belirli değildir. Bu yapıda enflasyon, yüzde 150'nin üzerinde bir
noktaya sürüklenmektedir ve yüzde 400 gibi bir faizle, devlet, önümüzdeki şu altı ayda, yaklaşık
yüzde 300'e varan reel faizler ödeme noktasına gelmiştir.
Yine önemli bir başka çelişki şudur : Bu özelleştirmenin yapılacağı bir ortamda, dolar kuru
nun, yıl sonunda 38 bin lira olacağı söylenmektedir; yani, kur, bir nevi sabi ti estirilmekte, dondu
rulmaktadır.
Burada, yüzde 49'unun satışa sunulabileceği belirtilen bu özelleştirmede, bir nevi yabancı ser
mayeye blok satışı da içeren bu özelleştirme programında, kurun sabitleştirildiği bir ortamda, nasıl
bir ekonomiyle karşı karşıya kalacağımızı belirtmek isterim. Bugün yüzde 50 faizle devlet tahvili
satılırken, eylül sonunda dolar kuru 33 935 lira olacaktır ve bugüne göre kurun yüzde 9 düzeyin
de bir artışı söz konusudur. Yüzde 50 faize göre siz üç ayda yüzde 38 reel faiz ödeyeceksiniz; ya
ni, bütçeden, yüzde 38 prim ödeyeceksiniz. Şimdi, bu özelleştirmeden çıkacak yüzde 49'luk hisse
yi veya bir hisse senedi paketini, yüzde 38 oranında para kazanmayacak bir insan niçin alsın? Ya
ni, bunun, sizin verdiğiniz faiz oranlarına göre para kazanabilir halde olması önem taşımaktadır.
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Gördüğüm kadarıyla, reel faiz oranları yüksekken, borsa ve blok satışlar durmuşken, döviz ku
runu sabitleştirme noktasında adım atılırken, bu özelleştirmeyle ilgili kanun tasarısı Hükümetin çok
fazla önemsemediği ve dikkatini çekmeyen bir konu haline gelirken -orada arkadaşlarımız çok de
ğerli sohbetlerini yaparken! Özelleştirmeden elde edilecek gelirin nasıl kullanılacağı ve nasıl de
ğerlendirileceği de belli değildir.
Şimdi, özellikle şunu belirtmek istiyorum : Hükümetin bu özelleştirmeye inandığı kanaatinde
değilim. Ben, Hükümetin şu haliyle bu özelleştirmeye önem verdiği inancında da değilim. Hükü
met üyelerinin bir kısmı, yüzde 50 faizle devlet tahvili alarak meselelerini çözüyor olabilirler; ama,
hem faizi belirlemek hem de yüksek faizli devlet tahvilini almak, yarın bu ülkede hesabı sorulacak
ciddî bir olay haline gelebilir. Bu ülkede, hem faizi belirleyeceksin hem de o yüzde 50 faizli dev
let tahvilini alacaksın! Bu tahvilleri alan bakanları da milletvekillerini de Hükümetin açıklamasını
talep ediyorum. Burada özelleştirmeden yana isek -ki, biz yanayız- ekonomi yönetiminin açık ol
ması gerekir.
MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) - Onların hepsini ANAP âldı.
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Eğer ANAP aldıysa, ANAP da dahil bütün partilerin, milletve
killerinin ve bakanların açıklanması gerekir; bunun kesinlikle açıklanması gerekir. Bu toplumda
memurun, işçinin ücreti dondurulacak; ama, yüzde 50 faizle devlet tahvili çıkarılacak, kamuoyun
daki iddialara göre bunu, bakanlar, milletvekilleri alacak! böyle bir şeyi halkın kabul etmesi müm
kün değildir. Bunu alan milletvekillerinin ve bakanların isimlerinin Hükümet tarafından açıklan
masını, toplum adına Hükümetten rica ediyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar)
Lütfen, bu özelleştirme konusunu ciddî bir biçimde tartışalım; gelecekte bu konu, Türkiye'de
çok ciddî tartışmalara yol açacak nitelikte gözükmektedir.
Değerli arkadaşlarım, bugün özelleştirmede zorlandığımız bir döneme girdiğimizi belirttim.
Aralık 1993'te Garanti Bankasının hisse senetleri Londra piyasalarında doğru dürüst satılamadı.
TOFAŞ'ın 16 dolardan satılan 350 milyon dolarlık hisse senetleri, dün itibariyle Londra piyasala
rında 6,8 dolara düştü ve Türkiye'nin dış piyasalardaki kâğıtlarına güven kalmadı. Şimdi, bu şart
larda, iç piyasada, borsada aracı kurumlar tek tek iflas ederken, 250 milyar açık vermesinden dola
yı en büyük aracı kurum batma noktasına gelmişken, aracı kurumlar yerle bir olmuşken, borsa dur
muşken, hisse senetlerini dış piyasalarda satamaz hale gelmişken, bu özelleştirmeyi nasıl yapabile
ceğimiz konusunda benim ciddî endişelerim vardır.
Bugün bu kanun tasarısında, yabancı yatırımcıya direkt satış yapmak gibi bir hedef vardır. Bu
kanun tasarısına göre yüzde 49'u ve daha sonra da daha fazlası, için blok satış yapılacaktır. Bunu,
hisse senetleri halinde, bu borsanın ölmüş halinde satmak mümkün değildir ve bu telefonla ilgili
olarak, kuracağınız şirketin yüzde 49 hissesi üçe çatılacak yerde bire satılacaktır. Bunu bilerek onay
vermenizde, bunu bilerek "evet" demenizde yarar var.
Şimdi, burada gördüğüm kadarıyla, tasarıyı, bir bütün olarak çok yakından değerlendirdim.
Telefonun özelleştirilmesi, burada bir seferde satışı yapılacak bir işlem değildir, uzun süre alacak
bir işlemdir; fiyatı, rekabeti ve tarife gibi sınırlama yetkileriyle beraber, sürekli kararların alınma
sının sürdürülmesi gereken bir işlemdir ve bu işlemin sadece Ulaştırma Bakanlığına bağlanması ve
YPK'ya sevk edilmesi, bu tasarının en zayıf noktasıdır, bu kanunu işletmeyecek olan temel nokta
dır.
\
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Eğer, özerk bir düzenleme kuruluşu, özelleştirmede ihtisaslaşmış veya telekomünikasyon işle
rinde ihtisaslaşmış, rekabeti sağlayacak özerk bir özelleştirme kuruluşu bu işlemin içine sokulmazsa, bu özelleştirme işleminde ciddî sorunlarla karşılaşabiliriz.
Ayrıca, burada, sadece blok satışlarla bir özelleştirme öngörülüyor. Oysa, yerli alıcıları da dik
kate alacak şekilde, mülkiyetin devri olmadan, kiralama şekliyle, gelir ortaklığı şekliyle, piyasalar
da rekabeti yaratabilecek şekilde, yurt içindeki yatırımcılara da imkân tanıyacak olan bir madde,
bir olanak konmamıştır; bunu da Genel Kurulun ve Bakanlığın dikkatine sunmak isterim. Burada
ki tasarı, sadece (A) yabancı kuruluşunun veya (B) yabancı kuruluşunun blok satışla bunu alabile
ceği mantığına göre düzenlenmiştir. Oysa, telekomünikasyondaki en önemli hadise, rekabeti oluş
turabilecek bir ortamı sağlamaktır. Yabancı yatırımcılar kadar yerli yatırımcılara da imkân verecek
düzenlemeler ve gerektiğinde mülkiyet devri olmadan, kiralama yoluyla, gelir ortaklığı yoluyla bir
özelleştirme operasyonu yapılabilecek imkânlar buraya konmamıştır. Bence, kanunun önemli ek
sikliklerinden biri de budur.
Değerli arkadaşlarım, telekomünikasyon anonim şirketinin kurulmasına yol açabilecek bu ta
sarıda, PTT gelirlerinin yüzde 88'inin elde edildiği telekomünikasyon hizmetlerinden, sadece kat
ma değerli hizmetler olan mobil telefon, çağrı cihazı, data şebekesi, akıllı şebeke, kablolu TV, uy
du sistemleri ve telekomünikasyon hizmetlerinin yüzde 80'den fazlasının sağlandığı telefon hizme
tinde yeni bir anonim şirket kurulmaktadır ve bu yeni şirketin hisselerinin yüzde 49'unun üçüncü
şahıslara satılması öngörülmektedir. Biraz önce de söylediğim gibi, "kolay bir nakit girişi sağlaya
cak" şeklinde bir mantıkla dönüşüldüğü için, piyasalarda rekabeti sağlayacak alternatifler bir tasa
rıda yer almamıştır; ama, uygulamada, yerli yatırımcılara da bu imkânı tanıyacak, yabancı yatırım
cılara da geniş bir spektrumda bu imkânı tanıyacak düzenlemelerin getirilmesini dilerim.
Kanunun gelecek açısından cevap vermediği bir başka temel nokta daha vardır : Teknolojik
gelişmeler sonucu, telekomünikasyon şebekelerinde ve özellikle geleceğin telekomünikasyon şebe
kesinde, bu high-vvay sistemde, telefon, data ve görüntü hizmetlerinin tek bir şebeke üzerinden sağ
lanması karşısında, böyle bir gelişme karşısında, tasarıda öngörülen özelleştirme modelinin nasıl
çözüm bulacağı, tasarı maddelerinde yer almamıştır. Oysa, dünya, böyle bir yeni teknolojik geliş
me karşısında yeni sistemlere geçmektedir ve bu sistemlerin burada nasıl yer alacağı etüt edilme
miş ve yer verilmemiştir. Bu anlamda, tasarının ciddî bir eksikliği de işte bu noktadadır.
Değerli arkadaşlarım, katma değerli şirketlerin özelleştirilmesinde, işletme lisansı ve ruhsatı
verilmesinin nasıl olacağı belli değildir ve ayrıca, çalışan personelin, aynı statüsünde görevine de
vam edeceği söylenmektedir; ama, kamu hizmetinde, bir KİT'te, bir nevi kamu çalışanı (memuru)
olan insanların özlük haklarının ne olacağı ve yeni kurulan özel şirket statüsündeki bir devlet ku
rumunda nasıl aynı statüyle çalışacağı yine belli değildir.
Burada bu kanun tasarısına konması gereken bir başka konu vardır: Biraz önce, dünyada özel
likle bu telekomünikasyon özelleştirmelerinde, telekomünikasyon sistemlerinin, ekonominin ve ül
kenin gelişmesinde çok önemli bir fonksiyon üstlendiğini ve bu piyasada rekabetin çok önemli ol
duğunu belirtmiştim. Burada sadece bir satış işlemi vardır; oysa, bu sürekli bir iştir. Gelişen tekno
lojilere göre yeni yatırım yapılması gerekir, rekabet şartlarının belirlenmesi gerekir. Lisans, ruhsat
verme ve alma işlemlerinin denetleme görevini yapacak ve bu denetleme görevinde, aynı Radyo
ve Televizyon Üst Kurulu gibi, ne kadar işlevi olacağını bilemediğim; ama, benzer özerk bir kuru
luşa ihtiyaç vardır. Rekabet sağlanmakta mıdır; istenilen bölgelerde yatırım yapılmakta mıdır; bu
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hizmetler revize edilmekte midir; bu hususlarda bir nevi düzenleme kuruluna ihtiyaç vardır. Bu an
lamda, bunları düzenleyecek, gözetecek ve denetleyecek bir özerk kuruluşa ihtiyaç vardır. Piyasa
ları rekabete açtınız, yabancı sermaye geldi; bir an için bizim önerimizi kabul ettiniz, yabancı ya
tırımcıların yanında yerli yatırımcılar oldu; o rekabet şartlarını, ortamını kim belirleyecek? O yatı
rımlar, Türkiye'nin kalkınmada öncelikli yörelerine gitti mi gitmedi mi, kırsal alandaki yatırımlar
yenilendi mi yenilenmedi mi, bakımlar yapıldı mı yapılmadı mı; bütün bunları kim denetleyecek?
Bütün dünyada, özerk bir kuruluşun bir fonksiyonu vardır; burada bu özerk kuruluş da yoktur. Bu
anlamda, ben, bu kanun tasarısının bu nedenle de eksik olduğunu belirtmek istiyorum.
Değerli arkadaşlarım, burada Türk Telekomünikasyon AŞ'nin sadece yüzde 49'unun özelleş
tirilmesinin, bunun ilk ayağı olduğu kanaatindeyim; ama, bence, yüzde 49-50 gibi bir sınırlama ge
tirmeye gerek yoktu; burada yapılacak işlemler, bir sıra içinde belirtilmeliydi.
Ayrıca, tasanda gördüğüm kadarıyla, Yüksek Planlama Kuruluna gidilerek karar çıkarılmakta
dır. Oysa, biz, daha on onbeş gün önce, Özelleştirme Yetki Kanunuyla beraber, yeniden,1 bir özelleş
tirme idaresi ve ihtisas kuruluşu olan Özelleştirme Üst Kurulunu kurduk. Bu tür kararları Yüksek
Planlama Kurulundan geçireceksek, bu Özelleştirme Üst Kurulunu niye kurduk? Bence, bu karar
Yüksek Planlama Kurulundan geçmemeliydi; bu karar, Ulaştırma Bakanlığının önerisiyle Özelleş
tirme Üst Kurulundan geçmeliydi, özelleştirmeyle ilgili ihtisas kuruluşu burada yetkili kılınmalıydı.
O zaman, Türk Hava Yolları için, Özelleştirme Üst Kurulunun özel idaresine bağlı olarak özelleş
tirme operasyonu yapılırken, bu telekomünikasyonun özelleştirilmesi neden Ulaştırma Bakanlığına
bırakılmaktadır; bu konuyu gerçekten anlayabilmiş değilim. Bence, bu son derece büyük bir çeliş-.
kidir. Bence, bu, Hükümetin çelişkisidir ve bu konunun burada önergelerle düzeltilmesi gerekir.
Özelleştirmeye ilişkin bir ihtisas kuruluşu kurduk, Başbakanın başkanlığında bir üst kurul kur
duk; eğer özelleştirme yapılacaksa, buradan yapılır. Burada şimdi tekrar YPK'yı devreye sokuyor
sak, o zaman o kurulları niye kurduk? Türk Hava Yollan, Ulaştırma Bakanlığına bağlı bir kuruluş
ken, Özelleştirme Üst Kurulunun denetimi ve şemsiyesi altında özelleştiriliyor da, telekomünikas
yon neden Ulaştırma Bakanlığının şemsiyesi altında özelleştiriliyor? Bu anlamda, bu çok tutarlı
gelmedi.
Üçüncü önemli bir nokta : Şu anda çok güçlü bir sermaye birikimi olmayan yerli müteşebbis
lerin de yatırım yapabilme gücüne imkân açabilecek kiralama yöntemlerinin Türkiye'deki teleko
münikasyon şebekelerini ve rekabetini geliştirebileceğine inanıyorum. O anlamda da bu tasarının
bir açıklık getirmesi gerektiğine inanıyorum. Bunu da Hükümetin dikkate almasını rica ediyorum.
Bu yapılan özelleştirme çalışmalarını, bu anlamda, düzeltilmesi ve revize edilmesi koşuluyla
destekliyorum. Bu konuda çıkacak kânunun, ne yazık ki, şu andaki ekonomik ortamda sadece eko
nomiye, bütçeye para kazandırma, kaynak temin etme niyetiyle hazırlanmış olsa bile, önemli bir
aşama olacağına inanıyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi.
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurunuz. (RP sıralarından alkışlar)
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler;
görüşülmekte olan 666 sıra sayılı, 406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Telekomü-
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nikasyon Anonim Şirketi Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısının geneli üzerinde Refah Partisi Gru
bu adına söz almış bulunuyorum.
Muhterem arkadaşlar, tasarıyla, mevcut posta, telefon ve telgraf hizmetlerini yürüten ve bir
kamu iktisadî teşebbüsü olan Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel
Müdürlüğü ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan bir tanesi, posta ve telgraf hizmetlerini yapmak üzere,
Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü; diğeri de, telekomünikasyon hizmetlerini yapmak üzere, Türk
Telekomünikasyon Anonim Şirketi olarak kurulmaktadır.
Muhterem arkadaşlar, kurulan ikinci bir KİT'tir; yani, bir KİT kuruluşu ikiye ayrılmakta, özel
statüde ikinci bir KİT kurulmaktadır. Bu parçalanmak istenen, ikiye ayrılmak istenen ve kısa adıy
la PTT dediğimiz bu teşkilat hakkında kısaca bilgi arz etmek istiyorum :
Memleketin muhtelif yerlerinde 41 968 işyeri bulunan, 119 500 çalışanı olan, bu kuruluşun
1992 yılı bilançosuna göre geliri 18 trilyon 532 milyar lira, gideri de 18 trilyon 96 milyar liradır.
Bu gelirin 16 trilyon 858 milyar lirası telefon hizmetlerinden olup, telefon kısmının giderleri ise 14
trilyon 829 milyar liradır.
1992 yılı bilançosuna göre kâr ve zarar durumu ise şöyledir : Kuruluş 436 milyar lira kâr et
miş; ancak, biraz daha dikkatle incelediğimiz zaman, PTT'nin özelleştirilmek istenen telefon hiz
metlerini, yani telekomünikasyon hizmetlerini yerine getiren kısmı 2 trilyon 28 milyar lira kâr et
miş, posta hizmetlerini yerine getiren kısmı 522 milyar lira zarar etmiş, telgraf hizmetlerini yerine
getiren kısmı 279 milyar lira zarar etmiş, teleks hizmetlerini yerine getiren kısmını 190 milyar lira
zarar etmiş, radyo-TV hizmetlerini yerine getiren kısmı da 599 milyar lira zarar etmiştir. Bu kuru
luş, 1992 yılında 6 trilyon 507 milyar liralık da yatırım yapmıştır. Ayrıca, memleket sathına dağı
lan 42 il başmüdürlüğü faaliyetlerini kârla, 34 il başmüdürlüğü ise zararla kapatmıştır. Faaliyetle
rini zararla kapatan il başmüdürlükleri genellikle İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindedir; kârla kapatanlar da, Marmara, Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerindedir yani iktisadî
faaliyetin kesafet peydah ettiği, yoğun olduğu bölgelerdedir.
Şimdi burada ne yapılıyor; PTT'nin, -Türkiye Cumhuriyetinin bir kamu iktisadî teşebbüsünün
-kâr eden kısmı ayrılıyor, özelleştiriliyor; zarar eden kısımları ise devletin bünyesinde bırakılıyor.
Yani, bir aile düşünün ki, sağılan ineğini satıyor veya kesiyor; kısır olan ineğini de kapısında bıra
kıyor; avam ölçüsüyle bunun tarifi ve manası budur.
Muhterem arkadaşlar, tasarının gerekçesinde Hükümet buyurmuş ki:
"O günün ihtiyaçlarına göre hazırlanan 406 sayılı Kanun, bugün telekomünikasyon alanında
kaydedilen gelişmeleri ve son yıllarda sağlanan imkânları izlemekten çok uzak bulunmaktadır.
Günümüzde haberleşme, sosyal ve ekonomik yapının sürükleyicisi rolünü oynamaktadır.
Bu nedenle, özellikle son yıllarda haberleşme ağının modern bir yapıya kavuşturulması, en
uzak yurt köşelerine kadar ulaştırılması benimsenmiş ve bu kesime öncelik verilmiştir. Böylesine
büyük ve önemli yatırımların gerçekleşmesi ise büyük finans kaynaklarını gerekli kılmıştır.
Bir yandan dünyadaki teknik ve teknolojik gelişmelerin izlenmesi ve ülkemize aktarılması, bir
yandan da buna ait yatırımların gerçekleşmesini mümkün kılacak finans kaynaklarının tespiti, ülke
imkânları karşısında önem kazanmış ve dünyada bu konuda denenmiş ve başarılı olmuş modelle
rin seçimine gerek duyulmuştur.
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Bu nedenle, telekomünikasyon hizmetlerini, posta ve telgraf hizmetlerinden ayrılarak, şirket
statüsünde bir teşkilatlanmaya gidilmesinin zorunlu olduğu sonucuna varılmıştır."
Peki, şirket statüsünde teşkilatlanmaya giderek neyi sağlıyorsunuz; bir KİT'i ikiye bölüyorsu
nuz, yeni bir KÎT doğuruyorsunuz.
Muhterem arkadaşlar, bu kamu iktisadî teşebbüsünün, PTT'nin yaptığı hizmetler nedir, ne öl
çüde başarılıdır? Size, biraz evvel bilançosundan rakamları arz ettim. Görülmektedir ki, bilhassa te
lefon kısmı 2 trilyon liranın üzerinde kâr eden, bilançosunu kârla kapayan bir kısımdır.
Yine, Altıncı Beş yıllık Plan ve 1994 Programına baktığımız zaman şunu görüyoruz : Altıncı
Beş Yıllık Planda 1994 için alınan hedef 9 011 700 abonedir. Planın başlangıç dönemi olan
1989'daki rakam ise 5 791 000 abonedir.
Peki, bu teşkilat, başında bulunan değerli, dirayetli genel müdürleri ve çalışkan, gayretli PTT
mensuplarıyla ne yapmış; yatmış mı, başarılımı olmuş? Bu rakamlara baktığımız zaman, bu teşki
lat, -rakamlara boğmamak için, telefon abone sayısı olarak söylüyorum- daha 1992 yılında, 1994
yılma ait programdaki hedefleri aşmış, 9 471 845 aboneye yükselmiş. 1993 yılı gerçekleşme tah
mini -DPT'nin programı 1993 yılı sonunda hazırlandığı için- 10 850 000 abonedir ve 1994 Prog
ramındaki tahmin de 11 825 000 abonedir. Yani, bu teşkilat, 1994 için verilen 9 milyonluk abone
hedefini, takriben 3 milyon fazlasıyla aşmış ve gerçekleştirmiş bulunmaktadır.
Bu bakımdan, bu teşkilatta dün ve bugün emeği geçen bütün çalışanlara, burada Refah Partisi
Grubu adına teşekkürlerimi, şükranlarımı arz etmek isterim.
îşte, böyle başarılı bir teşkilat bugün parçalanmakta ve maalesef, kârlı kısmı, özel şirketlere ve
tabiî, yabancı şirketlere peşkeş çekilmek istenmektedir. Bununla varılacak olan hedef nedir; yani,
bu, Türkiye'ye ne getirecek, ne götürecektir?
Değerli arkadaşlar, tabiî, özelleştirme, birtakım hedefler için yapılabilir. Biz, kamu iktisadî te
şebbüslerinin bir kısmının -tabiî, imkân ölçüsünde- özelleştirilmesi için yapılan çalışmalara karşı
değiliz. Bunların, öncelikle, çalışanlarına ve memleketin işçisine, esnafına, memuruna, çiftçisine ve
yerli müteşebbislerine satılacak şekilde hisse senetlerinin sermaye piyasalarına kote edilmesine de
karşı değiliz. Ancak, bugünkü Türkiye'nin şartları ise, bu şekilde bir satışa hiç de müsait bulunma
maktadır; yani, gerek esnafıyla, işçisiyle, memuruyla, köylüsüyle tüm çalışanları bakımında ve ge
rekse müteşebbisler halamından bu sahada yatırım yapma imkânı bulunmamaktadır. Biraz evvel
Muhterem Işın Çelebi Beyefendinin de birtakım rakamlarla ifade ettikleri gibi, sadece yurt içinde
değil, yurt dışında da kote edilecek olan hisse senetlerinin rayiç bedeli bulunması mümkün değil,
zaten yurt içinde de alıcı bulması mümkün değil.
Ayrıca, PTT ile ilgili bu özelleştirmenin birçok mahzurları da bulunmaktadır. Hükümetin
muhtemelen bu özelleştirmeden, yani hisse senetlerinin satışından, amortisman düşüldükten sonra
6-7 milyar dolar mertebesinde bir para elde edeceğini kabul edersek -tabiî, başlangıçta kademeli bir
satışla bunun ne kadarını satacağı da belli değil- başlangıçta bunun da yüzde 20'sini satmış olsa yüzde 49 için söylüyorum- nihayet 1,5 milyar dolar mertebesinde bir gelir temin eder.
Ayrıca, biraz evvel ifade ettiğim gibi, PTT'nin telefon işletmesi bölümü, yani telekomünikas
yon bölümü, PTT'nin diğer bölümlerinin yükünü taşımaktadır. Bu kuruluş, aynı zamanda kendi
kaynaklarıyla yatırım yapmaktadır. Yatırım için temin etmiş olduğu kredileri, yine kendi kaynak-
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lanyla geri ödeyebilmekte ve faaliyetlerini kârlı olarak devam ettirebilmektedir. Biz, PTT'nin T'sini, yani telekomünikasyonu ayırdığımız takdirde, geriye alan zarar eden faaliyetlerin zararı daha da
büyüyerek, devamlı surette bütçenin sırtına bir yük olacaktır; bunun için de, tabiî vatandaşın öde
diği vergiler de bu sahalara mecburen harcanacaktır.
Yine, özelleştirmeyle verimliliğin artırılması hedef alınabilir; ama, burada gördüğünüz gibi,
ikinci bir KİT kurmaktasınız; aslında, bir genel müdürün idare ettiği bir teşkilata iki genel müdür
vereceksiniz; bir yönetim kurulunun idare ettiği teşkilata iki yönetim kurulu vereceksiniz; bir per
sonel daire başkanının yönettiği teşkilata iki personel daire başkam vereceksiniz; yani, bütün siste
mi dublike edeceksiniz. Her ilde ve ilçede, bir taraftan posta ve telgraf hizmetlerinin müdürü ola
cak, diğer taraftan telekomünikasyonla ilgili bir diğer kamu iktisadî teşebbüsü kurarak, aym şekil
de ona da personel atayacaksınız ve görevlendireceksiniz yani, bunun manası şu : Mevcut PTT
kadrolarını dublike edeceksiniz ve aşın şekilde buralara yeni tayinler yapmaya mecbur kalacaksı
nız. Bu şekilde, burada rekabet hedefi de gerçekleşmemiş olacak. Niye; çünkü, telefon hizmetleri
ni belli bölgelerde birkaç firmaya verme imkânınız yok; İstanbul'da, Ankara'da veya Ege Bölge
sinde mutlaka tek firmaya vermeye mecbursunuz; yani, telekomünikasyonda rekabet şartını getir
me imkânınız yok. Sabit bir tesis var; bir şehre, bir bölgeye, siz ikinci bir telefon şebekesi döşeye
cek bir diğer şirket de bulunamayacağınıza ve bu da rantabl olmayacağına göre; yine, devlet teke
li, şirket tekeli halinde devam edecek demektir. Yeni teknoloji kazandırılması hedefi gerçekleşir
mi? Zaten PTT, son on senede, bilhassa 1980'den sonraki dönemde, muhtelif iktidarlar dönemin
de, yeni teknolojiyi başanyla getirmiş ve uygulamıştır. Şimdi, siz bunu özel şirketlere verdiğiniz
zaman, bu özel şirketler kârını azamî kılmak, masrafını da asgarî tutmak için yatınm da yapma
yacaktır, yeni teknoloji de getirmeyecektir. Belki de yabancı ülkelerin bıraktığı eski teknolojileri
ülkemize getirecektir.
Muhterem arkadaşlar, yine, devletin güvenliği yönünden önemli bir sorun vardır. Devletin si
nir sistemi olan Silahlı Kuvvetler, güvenlik güçleri ve İstihbarat Teşkilatının yoğun olarak kullan
dığı telekomünikasyon tesislerinin, Türk Telekomünikasyon A.Ş. kanalıyla haberleşme hizmetleri
nin birtakım özel şirketlere verilmesinin, aynı zamanda güvenlik bakımından da hiçbir zaman ka
bili tecviz olmayacak bir karar olduğunu burada arz etmek isterim.
Diğer taraftan, 657 sayılı Yasanın PTT Genel Müdürlüğüne verdiği, olağanüstü hal ve savaş
ta Silahlı Kuvvetlerin hükümet otoritesinin ve halkın muhabere ihtiyaçlarının karşılanması yönün
deki görevin nasıl karşılanacağı da bir soru olarak ortada durmaktadır.
•
Ayrıca, sunulan hizmetler yönünden vatandaşa ayrıcalık yapılmamasını devlet güvencesi altı
na alan bir yapılaşmayla bu hizmetleri götüren PTT yerine, şimdi şirketleşmeye gittiğiniz zaman,
bu hizmetleri vatandaşın bulunduğu en ücra köşelere kadar nasıl götüreceksiniz? Bugün, telefon
bekleyen insanların büyük kısmı evlerdedir. Bunların da bir şirket için kârlı olmayacağı ortadadır;
çünkü, telekomünikasyonda kârlı olan, firmaların haberleşmesidir, ailelerin haberleşmesi talî dere
cededir ve fevkalade dar şartlardaki aileler, orta ve düşük gelir grubundaki insanlar, bugün evlerin
deki telefonu koklaya koklaya kullanmaktadır. Yine, bugün yaklaşık 72 bin köy ve mezranın, yak
laşık 39 bininde telefon şebekesi vardır. Bunların birçoğu tek telefonlu ünitelerdir. Köy ve kasaba
ların, sadece 7670 adedinde telefon santralı vardır. Bunun da sadece 4144 adedi otomatiktir, geri
si manyetolu telefondur. Bu şirketler, geliri yok denecek kadar az olan bu gibi yerlere, yani 72 bin
köy ve mezraya gidecek telefon hizmetlerini hiçbir zaman kârlı bulmayacak ve götürmeyecektir.
Aslında, memleketin kalkınmasında, iktisadî ve sosyal yönden gelişmesinde haberleşmenin bir
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numarada önemli olan bir konu olduğu ortadadır. Bugün biz, 72 bin köyümüzün ve mezramızın
yoluna asfalt götürürsek, musluklarında akacak suyu götürürsek, telefonu da götürürsek -elektriği
zaten vardır- önümüzdeki dönemde, peyderpey, bu küçük yerleşim üniteleri, yani el sanatlarıyla
büyük ve orta ölçekli sanayinin yan sanayii ve ikmal üniteleri olarak hizmet edecek, üretim yapa
cak, ev ekonomisiyle, köy ekonomisiyle, kalkınmanın bir parçası olarak, tarımda yaptığı hizmeti
daha da genişletecektir. Ama, bunlara öncelikle telefonun götürülmesi şarttır. İşte kurulacak olan,
özelleştirilecek olan bu yapıda da, bu hizmetin götürülme imkânı götürülmemektedir.
Muhterem arkadaşlar, bugün özelleştirilen birtakım kurumların da ne hale geldiğini basından
takip ediyoruz. Bakın, PTT'nin araştırma ve geliştirme -kısaca ARGE dediğimiz- hizmetlerini ya
pan bir kuruluşu vardı. Bu, yıllardır kendi teknolojisini üreten bir kuruluştu. Bilahara bir özelleş
tirme hastalığıyla özelleştirilmek istendi ve bunun hisseleri bir telekomünikasyon devi olan Alcatel'c satıldı ve hisseler piyasada kote edildi. Alcatel'in Teletaş'ının da -ARGE'nin dönüştüğü Teletaş'ı kastediyorum- hisseleri yüzde 65 mertebesine yükseldi ve bir telekomünikasyon devi olan
Alcatel, bu Teletaş'ı batırdı. İşte bundan bir iki ay önce konkordato ilan eden Teletaş bu Teletaş'tır.
Niye?.. Çünkü bu Teletaş, yakın zamana kadar, Orta Asya'da, İslam cumhuriyetlerinde, birçok böl
gede fevkalade uygun fiyatlar vererek ve Türkiye'de de...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
CEVAT AYHAN (Devamla) — .;. PTT'nin bütün hizmetlerini geçmişte başarılı bir şekilde
yüzde yüz yerli teknolojiyle yapmış olarak, uluslararasında bu rekabet performansıyla piyasada ça
lışırken, bu uluslararası bir komünikasyon devi olan Alcatel, bunu batırmak için, önce hisseleri ele
geçirdi, adım adım bunu da batırdı. Mübarek olsun. İşte geçtiğimiz ay da bunun.konkordato ilan et
tiğini basında hep beraber okuduk. Suç da PTT'nin sırtına yüklendi. Aslında burada suçlu olan PTT
değildir, PTT'nin millî telekomünikasyonun araştırma-geliştirme hizmetlerini yapan ARGE'nin,
Teletaş haline getirilip, bunun, bu canavar devin kollarının arasına atılmasındadır. Neticede bu ol
muştur. Önümüzdeki dönemde endişe ederiz ki, PTT'nin T'si de bir özelleştirmeyle diğer ulusla
rarası birtakım kartellerin eline geçecek ve Türkiye son on senede millî kaynaklarından çok büyük
paylar alarak, hakikaten iftihar edilecek bir noktaya getirilmiş olan bugünkü haberleşme sistemi
miz, önümüzdeki dönemde tekrar muattal,'çekilmez ve taşınmaz bir hale getirilecektir.
Refah Partisi olarak, biz bu kanun tasarısına karşıyız ve bunun yapılmasını da bizim milî ha
berleşme sistemimiz için, güvenliğimiz için, iktasadî ve sosyal yönden gelişme ve kalkınmamız
için fevkalade mahzurlar tevlit edeceğini ifade etmek istiyorum ve hepinizi hürmetle selamlıyorum.
(RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum.
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok.
Kişisel olarak; Sayın Hacaloğlu, Sayın Bulut ve Sayın Erdal söz talebinde bulundular.
Buyurun Sayın Hacaloğlu.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; PTT'nin iki ayrı
şirkete bölünmesi ve yüzde 49'a kadar özelleştirilmesine ilişkin 666 sıra sayılı Kanun Tasarısı hak
kında şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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Dün burada, yap-işlet-devret modeliyle ilgili yasa tasarısını görüştük. O tasarıda, detayda bo
ğulan bir tasarıydı, âdeta ağaçları soyarken ormanı görmeme anlayışı içinde hazırlanmış bir yasa
tasarısıydı. Bugünse bunun tam zıttı yapılıyor. Bugün tartışmakta olduğumuz yasa tasarısı ise, ola
yın çok önemli taraflarını ihmal eden, tasan içinde kapsamayan, onları, sonradan yetkililerin, ka
nun uygulayıcılarının düzenlemesine bırakan bir anlayışla hazırlanmış. Belki, ekonomimizdeki
kargaşa, Hükümetimizin kanun tasarılarını hazırlama sürecini de etkilemişe benziyor.
Değerli arkadaşlarım, bu tasarı bir başka şekliyle daha evvel geldi. Amaç; Sayın Başbakanı
mız tarafından çok net bir şekilde belirtilmişti. Sıcak ve taze paraya ihtiyaç vardı ve PTT'nin "T"si
için pazarlama olanakları mevcuttu, kaynak, girebilecekti. Bu anlayışla, bu yasa tasarısına baktığı
mız zaman, bir kuzudan birkaç post çıkarılmaya çalışıldığını görmekteyiz. Hem PTT'yi ikiye ayı
rıp, bir bölümü satacaksınız, ekonomiye taze para kazandıracaksınız, dolar girişi sağlayacaksınız
ve hem de Türkiye'nin teknolojik olarak en gelişmiş ve bilgi çağına geçiş sürecinde en önemli sek
törlerden birinde dinamik bir yapıya sahip olan bu kuruluşun, bu dinamizmini, bu teknolojik geliş
me sürecini devam ettireceksiniz. Her ikisini aynı anda yapamazsınız.
Gerçekten telekomünikasyon çok temel bir sektör; 2000'li yıllara Türkiye'yi taşıyacak olan
sektörlerden biri ve bugüne değin özellikle 1980'li yıllarda ANAP iktidarları döneminde -açıkça
belirtmek gerekir- bu sektörde ciddî teknolojik yapılanma olanakları elde edildi. Bunun bir bedeli
vardı, bedeli ödendi. Bu dış borçlanma ile yapıldı, dıştan kaynak sağlandı, bu teknolojik sıçrama
gerçekleştirildi. Bugün artık o kanal tıkalı, artık yoğun dış borçlanma ile ülkemizde önemli sektör
lerde, önemli kuruluşlarda teknolojik sıçramayı bir süre yapamayacağımız açık. Bu nedenle, mo
del arayışına ihtiyaç var; ancak, açıklıkla belirtmek istiyorum, Hükümetimizin bu konuda sektörler
ve önemli işletmeci kuruluşlar bazında, bu sektörlerin ve işletmeci kuruluşların teknolojik yapılan
masını sağlayacak net bir programı, vizyonu ve bakış açısı yok. Olsa, bugüne kadar bu kürsüye ge
tirilirdi. Örneğin, İzmit Pet-Kim tesisleri kapatılmak isteniliyor. Oysa hepimiz biliyoruz ki,
DPT'nin petro kimya sektörüne bakışında; yarımca Pet-Kim tesisleri üçüncü bir petro kimya tesi
sinin, kurulacağı yer olarak belirlenmiş ve Yarımca'da kurulacak üçüncü bir Petrokimya tesisinin,
yüzde 30'lar düzeyinde tasarruf sağlayabileceği saptanmıştır.
Şimdi, Türkiye'de sadece Pet-Kim değil, birçok kamu kuruluşu kaynak yetersizliği nedeniyle
bir yeniden teknolojik yapılanma ihtiyacı içinde. Bunları siz, rasgele satarak, ekonomimize, sanayiimize, teknolojik aşamasını sağlamış kuruluşlar haline dönüştüremezsiniz. Tabiatıyla, Türkiye
birçok kamu kuruluşunu özclleştirmelidir; örneğin Et ve Balık Kurumunu özelleştirmeli; ama, si
zin yaptığınız gibi değil.
Dün Sayın Başbakanımıza yazılı soru önergesi yönelttim, herhalde yanıtlayacaklardır; gazete
lerde de yayımlandı. Türkiye'de bugün -benden evvel konuşan arkadaşlarımın da belirttiği gibiözünde, temelinde özelleştirmenin uygun koşulları yok. Nedir o uygun olmayan koşullar; yüksek
enflasyon, yüksek faiz ile kamu kesiminin borçlanma gereksinimi. Bu koşullar doğaldır ki, serma
ye piyasasında özelleştirmenin gereksindireceği kaynak akımını, kaynak tahsisini çok zorlaştırıyor.
İç piyasada, iç kaynaklarla özelleştirme kanallarını tıkıyor. O zaman geriye dış kaynakların özel
leştirme sürecine aktarılması kalıyor.
Mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi, PTT'nin "T" si gibi, Aliağa Tesisleri gibi, İsken
derun Demir Çelik Tesisleri gibi, Ferrokrom Tesisleri gibi, Seydişehir Alimünyum Tesisleri gibi,
ülkenin temel kuruluşlarının, Türkiye'ye teknoloji transferini sağlayacak, onların altın hisselerine
uzanmamızı, araştırma, geliştirme kaynaklarına ulaşmamızı sağlayabilecek bilinçli, kararlı; karşı— 341 —
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lığında, o tesislerin yeniden yapılanmasına imkân verecek, yüzde 49'Iara kadar olan satış işlemle
rine, özelleştirme işlemlerine karşı değildir. Bilakis, bunu açık ve net olarak parti programına yaz
mış haldeyiz. O anlayışla, biz, PTT'nin "T" sinin de, böyle bir süreçte, bu konuda bir teknolojiyi
verecek, bizimle uluslararası iletişim dünyasında etkinliğimizi artıracak bir yapılanma için bu özel
leştirmeye varız; ama, sizin amaçladığınız şekilde, bugünü, günü kurtarma amaçlı, Hazinenin de
liklerini kapatma amaçlı, parayı çarçur etme amaçlı bir özelleştirmeye yokuz. Bakınız, daha dünkü
Financial Times Gazetesinde okuduğum bir bilgi; Alman ve Fransız kamu telekomünikasyon şir
ketleri, Amerika'nın en büyük üçüncü telekomünikasyon şirketi olan Sprint'le bir anlaşma yapmak
üzereler. Yani, British Telecommunication, bir taraftan özelleştirme sürecini yaşıyor, bir taraftan
da, kendini yeniden yapılandıracak. Bu arada, dünyanın en büyük Amerikan telekomünikasyon şir
ketiyle birlikte, Avrupa ve Amerika kıtaları arasında, ileriye yönelik etkinliğini artırmak için anlaş
malara ve yatırımlara gidiyor. Aynen, geçen yıl, British Telecommunication'un Amerika'nın en
büyük ikinci telekomünikasyon şirketi MCI ile 5,6 milyar dolarlık yatırım için yaptığı anlaşmanın
benzeri gibi.
Değerli arkadaşlarım, bunlar ciddî konular. Türkiye'nin gelişmesini ancak stratejik planlama
ya gerekli önemi vererek; bu konuları, kamunun, özelin belirli yerlerinde Türkiye'nin yapılanma
sını ciddî ciddî düşünerek projelendirerek aşabilirsiniz. Öyle, Türkiye'yi faiz-dolar kıskacında, san
ki çıkışı yokmuşçasına, günlük politikalar peşinde koşarak bunları aşamazsınız. Dün sizi engelle
dik bu konuda; neden? Çünkü, bu Koalisyon Hükümetinin ekonomi politikalarına güvenimiz yok.
Çünkü, açıkça Sayın Başbakanımızın belirttiği gibi, eğer siz, paraları, günlük yüzde 400'lerle ken
dini finanse etmeye çalışan kamu kesiminin açıklamalarına harcayacaksanız, yazıktır o kaynakla
rın tüketilmesine. O nedenle, dün buna karşı çıktık, o nedenle bugün de karşı çıkıyoruz; ama, çok
açık söylüyoruz, özelleştirmeyse özelleştirme... Açık söylüyorum, bu gibi kuruluşlarda, özelleştir
meyi, çalışanlara küçük tasarruf sahiplerine satılacağı şeklinde falan şeklinde de düşünmeyin özel
leştirmeyi. Gidiniz bu konuda en güçlü...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Evet, Özür diliyorum Sayın Başkan...
BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, lütfen, hemen toparlayınız efendim.
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Bu konuda en güçlü kuruluşlarla paket anlaşmaya gi
diniz; ama, bu argo sanayilerde ve diğer alanlarda öyle değildir. Lütfen, SEK'i üreticilere satınız,
kooperatiflere satınız, kooperatif birliklerine satınız, o tesisin bulunduğu yöredeki insanlara satınız.
Değerli arkadaşlarım, bu arada, satış yetkisinin Ulaştırma Bakanına ait olduğuna yönelik mad
deyi de anlatmakta güçlük çekiyorum. Bunlar çok yönlü konular. Daha geçen gün bir yetki yasası
geçirdiniz; işletiniz onu. Özelleştirme Yüksek Kurulunu bir ihtisas kurulu olarak değerlendiriniz ve
bu konuya stratejik planlamayla birlikte müştereken yaklaşınız...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, son cümlenizi ifade buyurun efendim.
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Bağlıyorum efendim.
Ve lütfen, tüm kamu kuruluşlarını özerkleştiriniz, siyasîleri yönetim kadrolarından uzaklaştı
rınız, KİT'leri arpalık olma konumundan kurtarınız.
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Bu duygularla, hepinize saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, teşekkür ediyorum.
Kişisel söz talebinde bulunan Sayin Cengiz Bulut, buyurun efendim.
Efendim, gündüz çalışma süremiz bitmek üzeredir.
Sayın Bulut sözlerini bitirinceye ve maddelere geçilmesi hususunu oylaymcaya kadar sürenin
uzatılmasını oylarınıza sunacağım.
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Karar yetersayısı aranmasını istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Oylamada karar yetersayısı arayacağım efendim.
Sürenin uzatımı hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar
yetersayısı yoktur.
Sayın Bulut, siz yerinize buyurun; hakkınız mahfuzdur.
Değerli milletvekilleri, saat 20.30'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.

Kapanma Saati: 18.52

©_
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 20.30
BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboğlu
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Kadir Bozkıırt (Sinop)

——

-© —

—

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 114 üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu
açıyorum.
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN Dİ
ĞER İŞLER (Devam)
32. — 406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi
Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (11671) (S. Sayısı: 666) (Devam)
BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Sayın Komisyon ve Hükümet hazır.
Değerli milletvekilleri, gündüz çalışmasını tamamladığımız sırada kişisel söz talebinde bulu
nanlardan Sayın Cengiz Bulut'un konuşmasına sıra gelmiş idi.
Şimdi, Sayın Bulut'a söz vereceğim ve çalışmalarımızı bu suretle sürdüreceğiz.
Tasarının tümü üzerinde kişisel söz talebinde bulunmuş olan Sayın Cengiz Bulut?.. Yok.
Sayın Hüseyin Erdal'ın söz talebi vardı, Sayın Erdal?.. Yok.
Başka kişisel söz talebinde bulunan var mı?.. Yok.
Değerli milletvekilleri, tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum :
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Karar yetersayısının aranmasını istiyorum Sayın Başkan.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Karar yetersayısının aranmasını istiyorum.
NİHAT MAKTAP (Hatay) - Oylamaya geçtiniz.
BAŞKAN — Oylamadım efendim! Rica ediyorum... Oylamadım ki.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) — Efendim, maddelerine geçmek için oylarınıza sunuyorum,
dediniz.
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim... Zabıtları var...
NİHAT MATKAP (Hatay) — Oylamaya geçtiniz Sayın Başkan.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) — "Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum" dediniz.
BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun... Zabıtlarda var; isterseniz getirtirim; ara vereyim
getirteyim, zabıtlara bakalım. (DYP sıralarından "oylamaya geçtiniz" sesleri)
Değerli milletvekilleri, karar yetersayısı arayacağım.
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Karar yetersayısı bulunamamıştır.
Değerli milletvekilleri, saat... (DYP sıralarından " 10 dakika ara verin" sesleri)
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Müsaade buyurun efendim, takdirimizi kullanalım, müsaade buyurun.
Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı bulunamamıştır; bu sebeple 20.50'de yeniden toplan
mak üzere, birleşime ara veriyorum.
Kapanma Saati: 20.36

,

©
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 20.50
BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboğlu
KÂTİP ÜYELER: Ali Günaydın (Konya), Kadir Bozkurt (Sinop)
'•

©
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BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 114 üncü Birleşiminin Dördüncü Oturumu
nu açıyorum.

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN Dİ
ĞER İŞLER
32. — 406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirk
ti Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bü
komisyonları raporları (1/671) (S. Sayısı: 666) (Devam)
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Komisyon ve Hükükmet yerlerini almışlardır.
Sayın milletvekilleri, müzakereye konu tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza
sunmuş, karar yetersayısı aramıştım. Karar yetersayısı olmaması hasebiyle ara verilmişti.
Bu kere tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylayacağım ve karar yetersayısı arayaca
ğım.
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... (DYP sı
ralarından "Karar yetersayısı var" sesleri)
Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda çalışma yapıyoruz; rica
ediyorum...
Kabul etmeyenler... Tasarının maddelerine geçilmesi hususu kabul edilmiştir.
Tasarının 1 inci maddesini okutuyorum :
Telgraf ve Telefon Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Ek
ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanuri Tasarısı
MADDE 1. — 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 1 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 1. — Posta ve telgraf tesis ve işletmesine ilişkin hizmetler T.C. Posta İşletmesi Genel
Müdürlüğünce (P.Î.), telekomünikasyon hizmetleri ise Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi
(Şirket) tarafından yürütülür.
Şirket, ana sözleşmesi Ulaştırma Bakanı tarafından onaylandıktan sonra faaliyete geçer.
Şirket, bu Kanun ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu (kuruluş
ve tescile ilişkin hükümleri hariç) ve özel hukuk hükümlerine tabi olup, merkezi Ankara'dadır.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sadece askerî amaçlara yönelik olarak kendi imkânları ile kurduğu
ve kuracağı her çeşit haberleşme sistemleri bu Kanun kapsamı dışındadır.
2813 sayılı Telsiz Kanunu ile radyo ve televizyona ilişkin Kanun hükümleri saklıdır."
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, madde üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Ta
ner söz istemiştir.
Başka söz talebi var mı?
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Grup adına ben de söz istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına Sayın Hüseyin Erdal.
Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere, Sayın Güneş Taner, buyurun.
ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri, bugün görüşmekte olduğumuz tasarıda PTT hizmetlerinin T'sinin yüzde 49'unu özelleştirmeye
açmak için bir araya geldik.
Bir an için sizi zamanda geriye, 1983 senesine götürmek istiyorum. 1983 senesinde Türki
ye'de genel seçimler yapıldığı sıralarda Ankara-İstanbul arasında telefon görüşmesini yapabilmek
için -çoğumuz unuttuk ama- şehirlerarası santraldan geçerdik. Gene, 1983 senesinde Avrupa'yla,
Amerika'yla konuşabilmek için -hatırlarsınız- santrala ismimizi yazdırdık, saatlerce beklerdik. Hat
ta bazı işadamları, yurtdışında iş yapanlar, yurt dışıyla konuşabilmek için santral memurelerine za
man zaman hediyeler verirler ve bunlar, karşılığında belki kendilerine öncelikli telefon görüşmesi
sağlarlar düşüncesiyle bekler haldelerdi. Aradan zaman geçti; o günkü iktidar, dünyada telekomü
nikasyonun ne kadar ilerlediğini ve ilerleyen dünyada alacağı önemi hissettiği için, belki de keşfet
tiği için... (Gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Taner, bir dakikanızı rica edebilir miyim? Sürenizi durduruyorum; bir da
kikanızı rica edeyim.
Sayın milletvekilleri, müzakereye konu tasarı üzerindeki sayın grupların ve sayın üyelerin gö
rüşlerini, tavsiye ve telkinlerini dinlemeyeceksek, neyi, nasıl oylayacağız? Oyumuz nasıl teşekkül
edecek? Neye oy vereceğiz?
Sayın milletvekilleri, rica ediyorum, bu iş takiplerimizi bakanlıklarda yapalım. Ben sükûnetle
dinlenmesi hususunu, parlamento çalışmasının düzeniyle ilgili görüyorum, kendimi düzeni sağla
makla yükümlü hissediyorum. Bunu sağlayamazsam, düzen sağlanıncaya kadar çalışmalara ara ve
ririm. Rica ediyorum...
Buyurun Sayın Taner.
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.
O gün Türkiye elindeki imkânları kullanarak, hatta zorlayarak bir telekomünikasyon hamlesi
başlattı. 1983'ten bugün 1994 senesine geldiğimizde geçen 11 sene uzun bir zaman gibi geliyor
ama, aslında çok da uzun bir zaman değil.
Bakınız, Türkiye nereden nereye gelmiş; 1 milyon 902 bin olan telefon santral kapasitesi yak
laşık 10 milyonu geçmiş. Telefon abone sayısı 1 673 227'den, o da 10 milyonun üzerine çıkmış.
Hatırlarsınız; Ankara, İstanbul'da şehiriçi konuşabilmek için telefonu kaldırdık, düdük sesi bekler
dik. Bütün bunları, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini tespit etmek için söylüyorum.
Türkiye, bu yatırımları yaparken bu konuda geri kalmışlığının acısını fazla çekmeden, komp
lekse girmeden en son teknolojiyi kullanarak, acaba bir yerden bir yere gidebilir miyiz diye çok ça
lıştı ve 1990'lı yıllara geldiğimiz zaman, santralların dijital, hatların da fiberoptik olduğu; şehirle
rarası, uluslararası konuşmaların otomatik olduğu ve bilgisayar ağını kapsayacak olan komünikas-

— 347 —

T.B.M.M.

BM14

9.6.1994

0:4

yon şebekelerinin kablolarının konulmasıyla Türkiye, telekomünikasyon açısından, araç telefonla
rı da dahil olmak üzere, 1990'lı yılların başında Avrupa'nın birçok ülkesinden ileriye geçmişti:
Dünyada telekomünikasyon çağının yaşandığı bir zamanda, Türkiye'nin de, bu hamleyle, bu çağı
yaşayan ülkeler arasına girmesi, şüphesiz, memleketimiz ve milletimiz açısından onur verici, se
vindirici bir meseledir.
.
Bugün, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşulları bir kenara bırakarak, bu hamleyi de- •
vam ettirebilmek, hatta bu hamleyi aşabilmek için bir kanun tasarısını bu Hükümet Meclise getir
miştir; kendilerine teşekkür ederiz; yerinde bir taşandın
Türkiye'nin imkânları elverseydi, belki özelleştirme olmadan da, devlet, bugüne kadar gelen
PTT'nin bu yatırımlarını yapıp devam edecekti, fakat geçmişten bazı dersler almamızda da fayda
vardır; o da şudur: Kâr eden bir kuruluş, hızla büyüyen bir kuruluş; istesek de istemesek de, siya
sî etki altında kalarak belki de, burada çalışanların sayısını biraz da fazla yükselttik. Bugünkü or
tamda, özelleştirme kapsamı içerisine alarak dünyadaki en son teknolojiyi buraya getirmek bu
memlekete bir hizmettir.
Şimdi, bazı arkadaşlarımız haklı olarak şu suali sorabilirler : "Biz bunu özelleştirdiğimiz za
man, yabancıların eline bu telekomünikasyon sistemlerini verdiğimiz zaman, acaba Türkiye'nin
ulusal güvenliği tehlikeye girer mi, Türkiye'deki insanların hakları çiğnenir mi; burada yabancılar
bizim bu telekomünikasyon sistemindeki konuşmalarımızı dinleyip buradaki çeşitli haberleri ken
di maksatları uğruna veya kendi memleketlerinin ihtiyaçları uğruna kullanabilirler mi?" Böyle bir
sual akla gelebilir; bu sual zaman zaman telaffuz da edilmiştir, çoğu yerde de ifade edilmiştir; ama,
şunu arz edeyim sayın milletvekilleri : Bugünün teknolojisi öyledir ki, biz bugün şu saatte şu Ku
rulda bu konuşmamızı yaparken, dünyadaki teknolojilerden -ileri ülkelerden herhangi biri- dünya
yı çevreleyen çeşitli peyklerden bir tanesi vasıtasıyla bu konuşmaları dinleyebilecek kapasiteye sa
hiptir, eğer dinlemek istiyorsa. Bugün en güvenli sandığımız yerlerdeki konuşmaların hepsini, is
tenildiği takdirde, bir şahsın konuşmasına kadar dinlemek kabildir ve dinlediğini de tahmin ediyo
rum; çünkü, teknoloji buna imkân veriyor.
Şimdi, biz, bugünkü şartlar altında, mahkeme kararıyla, herhangi bir vatandaşın bir başkasıy
la yaptığı telefon konuşmasını, devlet güvenliği açısından, dinleyebiliyoruz. Yüzde 49'unu devretsek bile yüzde 51 'i bizde kalacağı için, bu imkân yine devletin elindedir; ama, bizden başka bir ku
ruluşun, -özel sektör olsun veya yabancı sektör olsun- bu şekil dinlenmesi kanuna aykırıdır ve
Ulaştırma Bakanlığının alınması gereken tedbirler içerisinde bu gibi yanlış olayların yapılmasını
yasaklayıcı bir önlem vardır ve belki de yüzde 51 'in bu şekilde kontrol altında tutulması faydalı
olan maddelerden bir tanesidir; yani, bu işin yapılmayacağının, devletin denetleyeceğinin tespiti
açısından güzel bir şeydir.
Öte yandan -yine garip bir şeydir- size birkaç gündür burada gösterdiğim o GSM telefonunun
dinlenmesi ise mümkün değildir. Yâni, bugün o telefonla iki kişi konuşma yapsa, bu konuşmayı
bugün dünyanın en ileri teknolojisine sahip olan Amerika Birleşik Devletleri banda alıp dinleme
ye çalışsa, bunun şifresini, Cray bilgisayarını kullanarak belki 48 saat veya içindeki şifrenin cinsi
ne göre belki üç aylık bir çalışmadan sonra içindeki bilgiyi çözebilir; ama, aynı şifreyi, aynı teler
fonu bir daha kullanmak mümkün değildir, bir daha aynı şeyin tekerrür etmesi lazımdır. O yüzden
dir ki; GSM telefonu henüz Amerika Birleşik Devletlerinde kullanıma açık değildir.
•• I
'
•
Bu bilgileri size niye arz ediyorum; şunun için arz ediyorum : Bu tasarıya oy verirken, güven
lik, içerisinde, doğruyu yaptığımıza inanarak öy vermemiz lazım. Biz eğer iktidarda devam etmiş
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olsaydık, bu değişikliği bundan iki sene evvel getirirdik. Tabiî, Anavatanın biraz farkı olacak; ikibuçuk sene farkla yapmış olsanız bile, bu da yine memleket için hayırlı bir iştir, yapmanızda fay
da vardır. O yüzden, gönül rahatlığı içerisinde bu sistemin çalışmasına olumlu bakabilirsiniz. Bu
sistemin özelleştirmeye açılmasından dolayı önümüzdeki yıllarda bundan elde edilecek olan ka
zançların öne çekilerek, devlete, hükümete ve bütçeye bir imkân sağlanması güzel bir şeydir. Yal
nız, burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. Bu hususu size arz etmek zorundayım, o da
şudur : PTT'nin yüzde 49'uriu sattınız, bunun hesabı kitabı bellidir, muhakkak bunu yapacak arka
daşlar vardır ve Hükümetin bunu doğru yapacağına da eminim. Buradan alınacak 10-15 milyar do
lar büyük rakamdır; bir defada alınmayacaktır, zaman içinde alınacaktır; ama, buradan alınacak
olan parayı, eğer, bütçenin deliklerini kapatmaya* memur maaşlarını ödemeye veya borç ödemeye
kullanırsanız işte büyük yanlışı burada yapmış olursunuz. Buradan sağlanacak olan para mutlaka
bu memleketin yatırımında kullanılmalıdır. Bu sektörden parayı alıp, bu teknolojiyi, bu sektörü
kendi başına canlanacak hale getirip, yabancı sermayenin ve özel sektörün üzerine düşen görevi
yapmadığı, altyapı yatırımlarını yapamadığı yerlere götürüp yatıralım; yatıralım ki, Türkiye'nin
serbest piyasa ekonomisinin temeli olan insanların ve sermayenin serbestçe hareket edebilmesi, ti
caretin serbestçe yapılabilmesi hareketine ivme kazandıralım. O zaman, ekonomimiz, bu sene ol
duğu gibi dar ve sıkıntı içerisinde olmaz. Yüzde 10-12 civarında bir büyümeyle, Türkiye ileriki se
nelerde hak ettiği teknolojiye, sürate ve seviyeye ulaşacaktır. Böylece, bundan sonra gelecek olan
senede 1 milyon 800 bin genç insanımıza iş sağlayacak, onları, televizyonda, dünyanın en gelişmiş
ülkelerinde gördüklerine imrendirmeyecek, gördüklerini tatbik edecek seviyeye getirecek bir sis
tem olur.
Biz, burada, özelleştirmeye bu kaynakların sağlanmasına evet diyorsak bu niyetle diyoruz. Sa
kın ha bu yanlışı yapmayın.
Diyeceksiniz ki, para paradır, ne fark eder, ha orada harcamışsınız ha burada harcamışsınız;
değil. Ne zaman ki bu ülkede para doğru kullanılmıştır ne zaman ki bu ülkede toplum bir araya gel
miştir, memleketin milletin menfaatlarını gözetmiştir, geçmişimize bakınız, Türkiye'de hep bera
ber çok büyük işler yapmışızdır. İşte, tekrar böyle imkânların var olduğu bir ortamda, siyasî parti
lerin ufak tefek farklı bakışlarını ve ayrılıklarını bir kenara bırakarak, bu memlekete ve bu memle
ketin insanına hizmet edebilme gayesiyle Yüce Meclisin en iyi kararı alacağına inanarak, Yüce He
yetinizi saygıyla selamlarım. (ANAP, DYP ve SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taner.
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Hüseyin Erdal; buyurun. (RP Sıralarından alkışlar)
Kişisel söz talebinde bulunanlar : Sayın Dinçcr, Sayın Ayhan, Sayın Eler.
Buyurun :
RP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
406 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde Re
fah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlar, Hükümet, kârlı olan telefon tesisini ve buna bağlı kârlı bölümleri satmak
için bu tasarıyı getirmiş bulunuyor; ancak, bazı süslemeler yapıyor: PTT'yi ikiye bölüyor, Teleko
münikasyon Anonim Şirketi diye bir şirket ve Türkiye Cumhuriyeti Posta İşletmesi Genel Müdür
lüğü şeklinde iki ayrı kuruluş meydana getiriyor; yani, parça parça, lokma lokma yutmak için, zeh
ri altın tabakla bize sunuyorlar.
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Evvela, bu Hükümetin özelleştirme hakkındaki düşüncelerini birkaç cümleyle söyleyeyim :
Hükümetin kurulduğu ilk günlerde, hatırlarsanız, Sayın Başbakan "KİT'ler zarar ediyor. Bu zarar
ları da fakir-fukaradan aldığımız vergilerle kapatıyoruz. Fakir-fukaranın paralarını zarar eden bu
KİT'lere vermeyi istiyor musunuz istemiyor musunuz? Tabiî ki istemiyorsunuz; o halde zarar eden
KİT'leri özelleştireceğiz, elden çıkaracağız" sloganıyla ortaya çıktı, bugüne kadar gelindi; ama,
gördük ki, zarar eden bu KİT'leri, kimse ne satın almak için ne de işletmek için talip oldu..
Şimdi, Hükümet araştırdı -tabiî, gün geçtikçe borcu da artı dış borç, iç borç trilyonlara çıktıüç aylık, yıllık yüzde 400 faizle para almaya başladı; başka çıkış yolu gelir kaynağı olmadığı için,
telefon idaresini satalım da hiç olmazsa buradan belki 10-13 milyar dolar para gelirse bir nefes alı
rız düşüncesiyle bu kanun tasarısını hazırladı, önümüze getirdi.
Yanlışlık, aslında bunların başlangıcında; "biz bu hükümeti yürütemiyoruz, para bulamıyoruz,
kâr eden müesseseleri satacağız, nereye kadar gidebilirsek oraya kadar gideceğiz, daha sonra tes
lim olacağız" deselerdi, elhakk, biz Meclis olarak bunlara bu yetkiyi verirdik. Hayır, hem yeniliyor
hem "yeniyorum" diyor hem yok oluyor, hem "kurtuluyorum" diyor ve âdeta bizi kandırıyor. İşte
bu kanun tasarısı da aldatmaca ve kandırmacadır.
Bendeniz, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesiyim. Bu kanun tasarısının
komisyondaki müzakereleri esnasında da itirazlarım oldu ve muhalefet şerhimin gerekçesinde de
belirttim. Orada da, "siz zarar eden KİT'leri satacağız dediniz; ama, kâr eden kuruluşları satıyor
sunuz. Hadi satın; ama, bir de bunun özelliği var. Bu, aslında stratejik bir tesistir. Telefon konuş
maları gizli konuşmalardır. Bunu satamazsınız. Bu ancak kamu kuruluşu olması lazım ki, konuş
malar, gizli konular başkaları tarafından dinlenmesin, duyulmasın. Bu bakımdan da yanlış yapıyor
sunuz. Onun için bu yoldan vazgeçin" diye itirazımızı bildirdik.
"Telekomünikasyonla ilgili dünyadaki ileri tekniği Türkiye'ye getireceğiz" diyorsunuz; ama,
Anavatan hükümeti, sağolsun, en son tekniği ülkemize getirmiş, daha ne getireceksiniz. Bu da boş
laf.
Şu olabilirdi: PTT büyük bir tesis kurar, bu tesisi çalıştırmak için bir şirketin kurulması ve bu
şirketin serbest çalışabilmesi için yetki kanunları çıkarmak lazım ki bu şirket rahatlıkla çalışsın, dı
şarıdan ithal ettiğimiz telekomünikasyon tesislerini imal edebilsin. Bunu sağlayan bir kanun tasa
rısı veya" teklifi hazırlanmış olsaydı buna inanırdık. Tabiî, bu, sırf bu kuruluşu satıp finansman te
min etmek için getirilmiş bir kanun tasarısıdır; açıkça budur; yoksa, dışarıdan ne teknik gelecek ne
teknoloji gelecek ne de çağa uyacağız; hiçbirisinin aslı yoktur.
Esasında bu maddeyle, Bakanlar Kurulunun PTT üzerindeki yetkisi alınıyor, sadece Ulaştırma
Bakanlığına veriliyor. Yani, Ulaştırma Bakanlığı, bu şirketi istediği şekilde kullanacak, bu tesisle
ri istediği şirkete satacak ve buna kimse karışmayacak. Halbuki, 406 sayılı Kanuna göre yetki Ba
kanlar Kurulunundu, Bakanlar Kurulundan geçmeden herhangi bir işlem yapılmıyordu; şimdi, sa
dece Ulaştırma Bakanlığına yetki veriliyor. Ulaştırma Bakanlığı, satış, satıştan elde edilen gelir ve
diğer konuların tamamını kendi inisiyatifine göre kullanma yetkisi istiyor. Bu yanlış bir şeydir.
Eğer böyle bir satış olacaksa -ki biz buna karşıyız- Bakanlar Kurulundan çıkması lazım. Tabiî, Hü
kümetin bir kanadı -SHP- telefonun satışına karşı olduğu için, bu satış kararı da Bakanlar Kurulun
dan çıkmayacağı için, sadece Doğru Yol Partisinin üyesi olan Sayın Ulaştırma Bakanına yetki ve
rilecek. Dolayısıyla, Hükümetin bir kanadı saf dışı edilecek, Sayın Ulaştırma Bakanı da Türk Te-
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lekomünikasyon Şirketi hisselerinin yüzde 49'unu istediği şirkete, istediği şekilde satacak, dolayı
sıyla -kendine göre- bütçeye bir katkıda bulunacak. Bu yanlış bir şey; mutlaka Bakanlar Kurulun
dan geçmesi lazım.
Öteden beri söylüyoruz; biz, Refah Partisi olarak bu şekildeki bir özelleştirmeye karşıyız. Biz
ce, özelleştirme kâr eden müessesenin, bir tesisin daha çok kâr etmesi istendiğinde, o müesseseyi
daha çok kâra geçirecek kuruma, şirkete, halka devredilmesidir. Biz, bu Hükümetin "zarar eden
KİT'leri özelleştiriyoruz" demesine bundan dolayı karşıyız. Biz, KİT'lerin tabana yayılmasını, her-.
kesin ortak olmasını; muayyen kimselere satılmamasını isteyen bir zihniyete sahip olduğumuz için,
buna karşıyız.
Bakın, fabrikalar kapanıyor. İşçiler ne diyorlar; "bu fabrikaları kapatmayın, biz çalıştıralım,
biz kâr ederiz." Ne yapacağız; "buyurun kardeşim, fabrikaları siz işletin; Hükümet olarak veya eğer bir şirketse- şirket olarak ben de sana yardımcı olayım" dediğin zaman, o işçiler mükemmel
olarak o fabrikayı çalıştırır, kâra geçirir. Bu Hükümet ne diyor; "efendim, biz KİT'leri özelleştire
ceğiz, buralarda çalışan işçi ve memurların da hakkını koruyacağız, bunları bir yerden bir yere nak
ledeceğiz." Ne demek istiyor; biz bu fabrikayı elden çıkaracağız, işçiyi de başka yere gönderece
ğiz. Halbuki, amacın ne olması lazım; bu müessesenin, bu KİT'in, bu tesisin daha çok kâr etmesi
olması lazım. Gayenin bu olması lazım.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erdal.
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Gayenin, daha çok kâr elde eder bir sekile getirmek olma- v
sı lazım gelirken, bu Hükümet ne diyor; "bu fabrikada çalışanları mağdur etmeyeceğiz, oradan baş
ka yere göndereceğiz" yani, fabrikayı kapatacağız!
İşte bunun için, bu Hükümet yanlış yolda, bu tasarı da çok yanlış bir tasarıdır. Biz, Refah Par
tisi olarak, özelleştirmeye, bilhassa telefonun satılması için getirilen bu tasarıya karşıyız.
Hepinize saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Erdal.
Gruplar adına başka söz talebi var mı efendim? Yok.
Müzakereye konu tasarının 1 inci maddesi üzerinde, kişisel söz talebinde bulunan Sayın Ali
Dinçer; buyurun efendim.
ALİ DİNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tartıştığımız konu, ekonomi
mizde önemli bir yeri olan telekomünikasyon hizmetleriyle ilgili. Sadece bu hizmetle ilgili kurum
ların değil, ekonomideki bütün kurumların önemli özelliklerinin, etkinlik, verimlilik ve resyoncllik
olması gerekiyor. Bunu nasıl sağlarsak öyle sağlamak, ülke yararına olmak durumundadır. Eğer, bu
özellikler özelleştirilerek sağlanacaksa, özelleştirilmesi gerekir, rasyonel, etkin ve verimli işletme
lere sahip olabilmek için. Böylesine rasyonel, etkin ve verimli işletmeler,- kurumlar, firmalar, ülke
ekonomisini genelde etkin, verimli işler hale getirecektir. Yalnız bunları yaparken dikkatli davran
mak gerekiyor; sadece kısa vadeli değil, orta ve uzun vadeli düşünmek gerekiyor, ülke yararını göz
önünde tutmak gerekiyor.
Şimdi, önümüzde, telefon hizmetlerinin özelleştirilmesiyle ilgili bir konu var. Bu konu, çağı
mızın teknolojisini ilgilendiriyor, hatta geleceğin teknolojisini ilgilendiriyor, teknoloji üreten, hız
la kalkınan bir ülke olabilmemiz için, çok önemli bir alanı ilgilendiriyor. Bu, en hızlı teknolojik ge
lişmelerin olduğu bir alan. Dünyanın hiçbir yerinde, telefon, şimdi yapılmaya çalışıldığı gibi, öyle
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birden bire özelleştirilemiyor; yani, yapı değiştirmesini birden bire sağlamak mümkün değil. Siz,
bu işi yaparken bile teknoloji gelişiyor; örneğin, hemen yakın zamanda mobil telefonların ortaya
çıkması gibi yeni yeni durumlarla karşılaşıyorsunuz. Bu işi yaparken, inanılır, güvenilir yapılar ge
rekli! Hükümetler, bakanlıklar hepsi geçici; ama, ülkenin yaşamı sürekli ve sonsuza dek gitmek du
rumunda. O nedenle, öylesine önemli alanlarda, Radyo Televizyon Yüksek Kurulunun olduğu gi
bi, inanılırlığı, güvenilirliği, şeffaflığı sağlanmış, tam özerk yapılar gerekli. Bunu İngiltere'de böy
le yapıyorlar; Regülatör Bady'i bunun için kurmuşlar.
Telefonu özelleştirdiniz, kablolu TV yayınlarını özelleştirdiniz diyelim; birçok sorunla karşı
laşabilirsiniz. Örneğin, yeni teknolojik gelişmelere göre, kablolu TV şirketleri fiberoptik ileticiler
kullanılırsa, aynı zamanda telefon haberleşmesi de yapabiliyorlar. Bu nedenle, 40 bine yakın tele
fon işletmecisinin ve kablolu TV işletmecisinin olduğu Amerika'da, artık kablolu TV işletmecile
ri, telefon işletmecileriyle rekabet edebiliyor. Bu yasa tasarısını tartışırken bütün bunları öngörmek
gerekiyor.
Bir başka olay : Biz, burada hemen hemen tek bir şirket kuruyoruz, bu şirkette de yüzde 49'a
kadar özelleştirme yapma, hisse senedi satma durumu söz konusu. İşte bir hesaba göre, bizim ol
dukça genç ve yeni teknoloji sayılabilecek olan altyapimız 20 milyar dolar; ama, Hükümetin hesa
bına göre bu, 10-15 milyar dolar civarında; bunun bir kısmı pazarlanacak. Şu anda ülkemizin kredibilitesi düşük; böyle bir ortamda, Türkiye'ye gelip yatırım yapmak isteyen firmalar pek hevesli
olmazlar. Biz böyle bir ortamda oldukça, pazarlanabilme şansı olan genç ve mümkün olduğunca
yeni teknolojili altyapımızı ucuza kaptırmak durumunda olabiliriz. Hele hele, bu para ihtiyacını
karşılamak için çok sıkışık durumda olan bir hükümete bırakılırsa, örneğin 5 milyar dolara satıla
bilecekken...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Buyurun efendim.
ALİ DİNÇER (Devamla) — ... bakarsınız 2-3 milyar dolara satılır ve tabiî, bu, ülkemiz açı
sından da ciddî zararlar getirir.
Burada, sadece bu yasa tasarısında belirtilen yöntemi değil, son el telefonlarını değerlendirir
ken, o konuda yatırım yaparken, izin verirken yaptığımız gibi, gelir ortaklığı modelini de kullanabil
meliyiz. Gelir ortaklığı modelinin bir avantajı da, altyapıyı satın almak için, altyapıdaki lisans hak
larını satın alabilmek için çok büyük para vermek gerekmiyor; sadece PTT'ye -son, el telefonların
da olduğu gibi- yüzde 60'ların üzerinde pay veren -işletme hakkını alma durumu var- böyle bir yön
temi de bu işe katarsak, altyapıyı çoğulcu hale getirmiş oluruz; daha yarışmacı bir ortam oluşur ve
yerli firmalar da ulusal firmalar da bu işe girebilirler. Kaldı ki, bu gelir ortaklığıyla ilgili moder uy
gulandı; öyle çok fazla yasal sorunu da yok. Her ne kadar cep telefonlarını getiren iki firmaya, an
laşma maddesi olarak "ilanihaye lisans verilmesi halinde 500'er milyon dolar istenecektir" deniyor
sa da, bunun pek geçerliliği olduğunu düşünmek mümkün değildir. Diyelim ki bu tasan kanunlaştı,
"verin 500'er milyon dolar" dedik, bunu ne Uzanlar verebilir ne Ericson verebilir ve sonuçta bir kar
maşa ortaya çıkar. Bizim, bu gelir ortaklığı modelini de getirmemizde büyük yarar vardır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN—Sayın Dinçer, toparlar mısınız efendim.
ALİ DİNÇER (Devamla)-Tabiî efendim.
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Ayrıca, tüketiciyi korumak açısından, Radyo Televizyon Üst Kuruluna benzer bir kurulu kur
mak gerekiyor; yahut, belki de ek bir maddeyle Razyo Televizyon Üst Kurulunu böyle bir üst ku
rul haline getirmek gerekiyor. İngiltere'de böyle bir kurulun başkanının görev süresi 5 yılla garan
tileniyor. Tam anlamıyla özerk ve saydam bir yönetime sahip, tüketiciyi koruyan, çıkabilecek pek
çok sorunu çözecek, tarifeleri hazırlayacak böyle bir kurulun bir tasarıda düşünülmemesi ciddî bir
eksikliktir.
Gelir ortaklığı modelinin pek çok açıdan üstün tarafları vardır. Örneğin, ayrıntılı bir şekilde in
celersek görürüz ki, yüksek gelir sağlamak açısından, daha çok kaynak sağlamak açısından, bu mo
del, uygulandığı yerlerde daha iyi sonuç vermiştir, vatandaşa, dünya şartlarına uygun ucuz hizmet
sağlamak açısından da çok daha olumlu sonuçlar vermiştir. Ulusal yarar ve kontrolün sağlanması
açısından da, gelir ortaklığı modelinin şimdi getirilen modele üstün yanları vardır. Daha hızlı uy
gulama açısından, zaman kazanma açısından da böyle bir gelir ortaklığına dayalı özelleştirmenin
ciddî yararları vardır. İleri teknolojiyi gözeten, yeni yatırımların çok sayıda şirketin bu alana gir
mesini sağlayacak avantajları gelir ortaklığı modelinde görmemiz mümkündür. Yol yakınken bu ta
sarıya gelir ortaklığı modelini de -değerlendirilebileceğini, konabileceğini- ilave etmekte büyük ya
rar görüyorum. •
Müsamahanızı sonuna kadar kullandım Sayın Başkan, hoşgörünüzden dolayı da teşekkür edi
yorum; ama, bu son derece önemli bir konu olduğu için, enine boyuna tartışıp bu konuda en iyisi
ni yapabilmenin yollarını aramamız gerekiyor. Vaktinizi uzun süre almamı bu titizliğime verin.
Beni sabırla dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Al
kışlar)
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim Sayın Dinçer.
Müsamahamın daha basındaydım efendim.
Kişisel görüşülerini ifade etmek üzere, Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. (RP sıraların
dan alkışlar)
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 666
sıra sayılı Telekomünikasyon Anonim Şirtekiyle İlgili Kanun Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde
söz almış bulunuyorum.
Bu madde, PTT'nin ikiye ayrılması; Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomüni
kasyon Anonim Şirketinin kurulmasıyla ilgili bir maddedir.
Muhterem arkadaşlar, tabiî, bu kanun hedefi, Hükümete para temin etmektir.'Sayın Taner, te
mennide bulundular, "Bu parayı aman yatırımda kullanın, çarçur etmeyin" dediler; ama, Hükümet,
şimdi piyasadan üç aylık yüzde 50, yıllık yüzde 200 faizle para topluyor.
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Yüzde 406.
CEVAT AYHAN (Devamla) — Buraya acele para lazım. Yani, buradan sattığıyla eline ne ge
çerse, bunu faizcilere acele ödeyecek. Buradan bir kuruş da yatırıma kalmaz. Zaten yatırım yapma
ya da niyeti yok. Yapılmış yatırımları da ayakta tutamıyoruz.
URAL KÖKLÜ (Uşak) - İhracat artmış ya...
CEVAT AYHAN (Devamla) — İhracatı ben de artırırım; ithalatı kısarak ihracatı artırıyorsu
nuz... İhracat artmıyor... İnşallah; temenni ederiz; memnun oluruz, alkışlarız da... Ama, rakamlar
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hiç de öyle değil, ithalatı yüzde 46 azaltmışsınız, ihracatla ithalatı birbirine yaklaştırmışsınız bir ay
için.
URAL KÖKLÜ (Uşak) - O da makas.
CEVAT AYHAN (Devamla) — İnşallah; ama, bir çiçekle bahar olmuyor yani. Aylar sonrası
nı görürüz ve ithalat artarsa memnun oluruz, olduğu zaman, burada tebrik ederim, hiç tereddüt et
meyin.
Hükümette yatırım yapma kararlılığı yok, isteği yok; Mevcut yatırımları kapatıyorsunuz. Sa
yın Başbakan, 5 Nisanda basın toplantısı yaptı, "Ziraî Donatımı kapatacağım, traktör fabrikasını,
Demir-Çelik'i kapatacağım, Pctlası kapatacağım, şunu şunu kapatacağım" diye sıraladı. Memleket
şimdi ayağa kalktı, Karabük'te, Kırşehir'de, her tarafta... Sayın Başbakan Yardımcısının bugün,
"merak etmeyin, çözüm bulacağız, kapatmadan ayakta tutacağız" mealinde beyanları var. Karabük
için aynı sözler söyleniyor. Bu hesapları başlangıçta doğru yapın. Yani, memleketin maneviyatını
bozuyoruz, onu size söyleyeyim. Şu Petlas, 1970'li yıllarda, bilhassa Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan
sonra, orduya lastik imal etmek üzere kurulmuş bir tesis; ama, büyük lastik holdingleri ileride, dı
şarıda bunu boğmak için uğraşıyorlar ve neticede boğma noktasına getirdiler.
Bunlar mesele değil değerli arkadaşlar. Satacaksınız, buradan bir iki milyar dolar para alacak
sınız. Yüzde 49'un tamamını satsanız, altı-yedi milyar dolar alacaksınız. Ne olacak bu dolarlar, ne
yapacaksınız bunlarla? Size teslim edilen tesisleri çalıştırmıyorsunuz. Maaşallah, Anavatanla bera
ber amiral battı oynuyorsunuz! Onlar biraz batırıyor, siz biraz batırıyorsunuz... KİT'leri bir.süre on
lar batırdı, şimdi kalanları da siz batırıyorsunuz. Sayın Taner diyor ki: "Biz olsak bunu iki yıl ön
ce yapardık; ama, siz şimdi yapıyorsunuz, geç kaldınız."
Bakın, KİT'lerle ilgili tablo burada, DPT'nin yayını, işletmeci KİT kâr ve zararının gayrî safî
millî hâsılaya oranı. Ne olmuş? Kâr etmiş, kâr etmiş, kâr etmiş, 1990'a gelince zarara doğru gitmiş
ve zararlar şimdi astronomik seviyelerde devam ediyor. Yani bu KİT'ler kâr eden kuruluşlardı, iş
te burada rakamlar.
GÜNEŞ TANER (istanbul) - Yanlış var efendim.
CEVAT AYHAN (Devamla) — Yanlış yok. DPT'nin istatistikleri... Konuşmadan sonra yanı
nıza gelirim, beraber yorumlarız. Yanlışım varsa da özür dilerim...
GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Yanlış sizde değil, DFr'de yanlış var.
CEVAT AYHAN (Devamla) - DPT'de yanlış var!.. İnsaf edin!..
GÜNEŞ TANER (istanbul) — Yanlış şu: Özelleştirilmesi istenilen kuruluşlar KİT listesinden
çıkarılmıştır.
BAŞKAN — Sayın Ayhan, Sayın Taner sizin sürenizi kullanıyor...
CEVAT AYHAN (Devamla) - Bakın, 1950-1992 yıllarına ait, Devlet Planlama Teşkilatının
"Ekonomik ve Sosyal Göstergeler" isimli yayını var. Burada görüyoruz; işçiler, garip ve yoksul in
sanlar, Erzurum'dan, Edirne'den, Kırşehir'den, Yozgat'tan, Tokat'tan geçim için yurt dışına git
miş, memlekete döviz akıtmaya başlamışlar. 1964 yılında 9 milyon dolar yollamışlar ve giderek
artmış, 1974'te 1 milyar 426 milyon dolar olmuş, artmış, artmış ve 1992 yılında 3 milyar dolara
ulaşmış. 1993 yılı rakamlarını da koyduğunuz zaman, bu insanlar, ülkemize 43 milyar dolar dövizi yurt dışından yollamışlar. Memleketimiz kalkınsın istemişler, tasarruf etmişlerdir. Ben, onların
çalıştıkları yerleri çok gezdim. Çoluk çocuğunu burada bırakmış,'zor şartlarla, tahammülle, kana-
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atle orada yaşamışlar ve avuç avuç 43 milyar dolar getirmişler. Memleketindeki fabrikasına ortak
olmuş; işte, Kırşehir'de, Edirne'de, Erzurum'da, birçok yerde yatırım yapmış. Biz, bunları vahşi bir
kapitalizmle, vahşi bir enflasyonla, bunların kurdukları fabrikaları, yatırımları vahşi bir şekilde ba
tırmışız. Türkiye'de 18 yıldır enflasyon vardır, yüzde 50-70-100; şimdi ise maşallah, bu Hükümet
rekoru da kırdı, yüzde 120, yüzde 138'e kadar çıktı, gidiyor, nerede duracak bilmiyoruz. Bunların
yolladıkları paralan, kurdukları fabrikaları enflasyonla batırmışız. Ondan sonra, 60 yıldan beri mil
letin kurduğu fabrikaları da vergilerle batırmışız; şimdi özel sektörü de batırıyoruz. PTT'yi sataca
ğız da ne olacak? Bunu, haraç mezat bunu faizcilere vereceksiniz, 3 aylık faizle yine bunları dağı
tacaksınız. Bu işin sonu yok. Bir memleket kolay kalkınmaz.
Değerli arkadaşlar, 1952 yılında İsrail'e giden bir yakın arkadaşımız, bir ağabeyimiz vardı...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Sayın Ayhan, lütfen toparlar mısınız?
CEVAT AYHAN (Devamla) — Teşekkür ederim, toparlıyorum Sayın Başkanım.
Bir arkadaşımız, Türkiye'de bir petrol şirketinde bölge müdürü, şirket bunları yıllık geziye gö
türmüş. İsrail'e gitmişler. Kendileri bizzat bana şunu anlattılar: "Tel-Aviv civarında, taşra kısmın
da kafileler halinde dolaşıyoruz. Baktım, 70 yaşlarında sakallı bir ihtiyar -affınıza sığınırım- bir
eşeğin iki tarafında iki küfe, bir tarlaya bir şey taşıyor. İngilizce olarak sordum, "Nedir bu?" dedim
"Toprak götürüyorum" dedi, "Ne yapacaksın?" dediğimde, "şu bahçede narenciye fideleri dikiyo
rum da onların ocaklanna, diplerine koyacağım" dedi. Gösterdiği yer kumsal bir yer. Biz de iltifat
edilmeyecek, tarıma müsait olmayan bir arazi. Hayret ettim, "Nasıl olurda orada portakal ve na
renciye yetişir?" diye sorunca, o da bana "Bana bak, ben Varşova Üniversitesinden geldim, ziraat
profesörüyüm, memleketimi kalkındırmak için burada tarım denemesi yapıyorum" dedi. Yıllar
sonra, İskandinav ülkelerine yaptığım bir seyahatte, baktım, süpermarketlerde bulunan ihraç malı
narenciyelerin üzerinde 'İsrail'den geldi' diye küçük küçük etiketler vardı."
Bu azim ve kararlılık, şu İsrail'i, çölde bugün dünyanın en ileri teknolojisine getirdi; ihracatı
ile, millî geliri ile. Uçak teknolojimizi alıyoruz, dünyanın en ileri silahlarını yapıyor, en ileri tek
nolojisi var. Biz de 60 senede kurduklarımızı batırıyoruz. Allah aşkına, dönüp de bunun hesabım
yapmayacak mıyız? Hangi hükümet bunun hesabını yapacak? Bu hükümetlere, bunu yaptıracak
olan bu Meclistir. Bu Meclisin, bu kararlılıkla bu meselelerin üzerine gitmesi lazım. O hükümet,
bu hükümet için söylemiyorum. Hangi hükümet olursa olsun, memleketin dikili her çubuğunu ye
şertmeye, geliştirmeye, büyütmeye mecburuz. Biz fabrika kapatan hükümetler istemiyoruz. Tesis
leri satıp, faizi ödeyen hükümetler istemiyoruz.
Bakın, kamu kuruluşlarına ait sayfiye yerlerini satmak içirt kanun çıkardık; ama, Sayın Cum
hurbaşkanı veto etti. Kanunu hemen çıkaralım, satacaksanız önce onları satın... 200 trilyon... Sahil
lerimizde her biri 5 yıldızlı otel seviyesinde kamplar var. Arkasından lojmanları satacaksanız, bir
daha düşününüz. Kanunu ayıralım, önce sayfiye yerlerini satalım.
Yazlık günah değil mi? Yani, bu memlekette, bu kadar kâr eden, çalışan ve monopol vaziyetindeki bir telefon şirketini, özel bir şirkete satarak onu monopol haline getireceksiniz, o şirketde
başka şirketlere monopolize edecek. Bu yol, çıkmaz yoldur.
Endişelerimi burada arz etmek için geldim, hepinizi hürmetle selamlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Ayhan.
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Değerli milletvekilleri, madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.
İzninizle, bu hususu açıklamak istiyorum : Üçüncü oturumun başında, tasarının maddelerine
geçilmesi hususunu oylayacağım sırada karar yetersayısının aranılması istenmiş, ben de o talebe
uymuştum. Ancak, bazı değerli üyeler, oylamaya geçildikten sonra karar yetersayısının aranması
talebinde bulunulduğunu iddia ettiler. Zabıtları getirttim, orada ifade aynen şöyledir : "Tasarının
maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum..." Arkasında, Sayın Lütfü Esengün "Karar
yetersayısı istiyoruz...", arkasından, Sayın Hatinoğlu "Karar yetersayısı istiyoruz" demişler; yani,
oylamaya geçilmeden önce karar yetersayısının aranması istenilmiştir ve gereği, İçtüzüğe, teamü
le uygun olarak yerine getirilmiştir.
°
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır.
Değerli milletvekilleri, 1 inci madde beş fıkradan ibarettir. Sayın Turgut Tekin ve arkadaşla
rının -her bir fıkra üzerinde 4'er taneden olmak üzere- vermiş oldukları 20 adet önerge vardır. Yi
ne, aynı maddeyle ilgili olarak, Sayın Fethullah Erbaş ve arkadaşlarının da değişiklik önergeleri
vardır. Bu önergeler de-her bir fıkra için 4 tane olmak üzere-20 adettir. Ancak...
RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Hangisi daha önce vermiş?
ALİ DİNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, bu tartışmaları bloke etmektir ye hiçbir değişikliğe
müsaade etmemek anlamına gelir.
.
BAŞKAN -r- Sayın Dinçer, keşke yapabileceğim bir şey olsa; ama yok; çünkü, İçtüzük böyle
emretmiş.
Önergeleri, Sayın Turgut Tekin ve arkadaşları daha önce vermiş olduğu için, önce o 20 öner
geyi geliş sırasına göre okutup, daha sonra aykırılığına göre işlem yapacağım.'
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Sayın Başkan, bu önergeler ne zaman verilmiş?
BAŞKAN — Efendim, bu önergeler 17.5.1994 tarihinde verilmiş; Sayın Erbaş ve arkadaşları
ise 9.6.1994 tarihinde vermişler.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan 17.5.1994 tarihinde bu kanun tasarısının gele
ceğini nereden biliyorlardı, ya ölseydi bunu verenler?!.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, 17.5.1994 tarihinde yoktu ki bu ka
nun tasarısı!..
BAŞKAN — Sayın Erdal, Sayın Hatinoğlu, izin verin. Bu kanun tasarısı o tarihte gündemdey
di. Önergelerin üzerindeki tarihten anlaşıldığı üzere bunlar 17.5.1994 tarihinde verilmiş.
Değerli milletvekilleri, hem önergelerin sayısı çok hem de bir defa gelişine göre, bir defa da
aykırılık sırasına göre okutacağımız için, izin verirseniz, Sayın Divam Üyemiz önergeleri oturarak
okusun.
Bu hususu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Buyurun.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen madde l'in
birinci fıkrasının ikinci satırındaki "posta" kelimesinden sonra gelmek üzere "ve telgraf" ibaresi
nin ilave edilmesini arz ve teklif ederim.
Turgut Tekin
Adana

Salih Sümer
Diyarbakır
ve arkadaşları .
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BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaade buyurun; Genel Kurulu ben yönetiyorum.
Rica ederim.
Devam edin.
Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
Hatay

Süleyman Ayhan
Çanakkale

A. Şeref Erdem
Burdur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen madde 1 'in
birinci fıkrasının ikinci satırındaki (P.İ)rumuzunun kaldırılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
Hatay

A. Şeref Erdem
Burdur

Süleyman Ayhan
Çanakkale
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen madde 1 'in
birinci fıkrasının üçüncü satırındaki "Türk" kelimesinin kaldırılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
Hatay

A. Şeref Erdem
Burdur

Süleyman Ayhan
Çanakkale
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen madde 1 'in
birinci fıkrasının ikinci satırındaki (P.İ) rumuzunun (P.T) olarak düzeltilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
Hatay

A. Şeref Erdem
Burdur

Süleyman Ayhan
Çanakkale
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen madde 1 'in
ikinci fıkrasındaki "Ulaştırma Bakanı" ibaresinin "Bakanlar Kurulu" olarak değiştirilmesini arz ve
teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
Hatay

Süleyman Ayhan
Çanakkale
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen maddesiy
le düzenlenen madde 1'iri ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
Hatay

A Şeref Erdem
Burdur

Süleyman Ayhan
Çanakkale
"Şirket, bu Kanun ve Ticaret Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerine göre hazır
lanacak anasözleşrnesinin imzalanması, Bakanlar Kurulunca onaylanması ve yapılacak tescil ve
ilanı müteakip faaliyete geçer.".
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen madde 1 'in
birinci fıkrasının ikinci fıkrasındaki "Ulaştırma Bakanı" ibaresinin, "Başbakan" olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Selahattin Karadcrnir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
Hatay

A. Şeref Erdem
Burdur

Süleyman Ayhan
Çanakkale
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen madde 1 'in
birinci fıkrasının ikinci fıkrasındaki "Ulaştırma Bakanı" ibaresinin "Yüksek Planlama Kurulu" ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
Hatay

A. Şeref Erdem
Burdur

Süleyman Ayhan
Çanakkale
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sayın Başkan, bunlar gayri ciddî önergeler; yetkinin,
Ulaştırma Bakanına, olmadı Başbakana, olmadı YüksekPlanlama Kuruluna verilmesini istiyorlar.
Sayın Bakana da saygısızlıktır bu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen madde 1 'in
üçüncü fıkrasının birinci satırındaki "ile" kelimesinden sonra gelmek üzere "399 ve" ibaresinin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
Hatay

Süleyman Ayhan
Çanakkale
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen madde 1 'in
üçüncü fıkrasındaki "merkezi Ankara'dadır" ibaresinin "işyeri merkezi Ankara'dadır" şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
Hatay

A. Şeref Erdem
Burdur

Süleyman Ayhan
Çanakkale
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen madde 1 'in
üçüncü fıkrasındaki (kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç) ibaresi yerine, (277,329,368,422,
374/2 maddeleri hariç) ibaresinin ikamesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
Hatay

A. Şeref Erdem
Burdur

Süleyman Ayhan
Çanakkale
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen madde 1 'in
üçüncü fıkrasındaki "merkezi" kelimesinin "yönetim merkezi" olarak değiştirilmesini arz ve teklif
ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
Hatay

A. Şeref Erdem
Burdur

Süleyman Ayhan
Çanakkale
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen madde 1 'in
dördüncü fıkrasındaki "kurduğu" kelimesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
; Hatay

A. Şeref Erdem
Burdur

Süleyman Ayhan
Çanakkale
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen madde 1 'in
dördüncü fıkrasındaki "haberleşme" kelimesinin "telekomünikasyon" olarak değiştirilmesini arz ve
teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
Hatay

Süleyman Ayhan
Çanakkale
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen madde 1 'in
dördüncü fıkrasındaki "imkânları" kelimesinden sonra gelmek üzere "ve diğer kuruluşların katkı
ları" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
Hatay

A. Şeref Erdem
Burdur

Süleyman Ayhan
Çanakkale
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen madde 1 'in
dördüncü fıkrasındaki "askerî" kelimesinden sonra gelmek üzere "ve istihbari" ibaresinin ilavesini
arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
Hatay

A. Şeref Erdem
Burdur

Süleyman Ayhan
Çanakkale
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen madde 1 'in
beşinci fıkrasındaki "2813 sayılı" ibaresinin fıkra metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
Hatay

A. Şeref Erdem
Burdur

Süleyman Ayhan
Çanakkale
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen madde 1 'in
beşinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
Hatay

A. Şeref Erdem
Burdur

Süleyman Ayhan
Çanakkale
"Radyo ve televizyona ilişkin kanun hükümleri saklıdır."
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen madde l'in
beşinci fıkrasında yer alan "radyo ve televizyona ilişkin kanun" ibaresinin "3984 sayılı Radyo ve Te
levizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
Hatay

Süleyman Ayhan
Çanakkale
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına'
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen madde 1 'in
beşinci fıkrasının madde metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
Hatay

A. Şeref Erdem
Burdur

Süleyman Ayhan
Çanakkale
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu maddeyle ilgili olarak Sayın Fethullah Erbaş ve arka
daşlarının da önergeleri vardır, ifade etmiştim; ancak, İçtüzüğün 88 inci maddesine göre, o önerge
ler üzerinde işlem yapmak imkânımız olmadığından okutamıyorum.
Şimdi, geliş sırasına göre okuttuğum önergeleri, aykırılığına göre okutup işleme tabi tutaca
ğım.
Buyurun efendim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen Madde
l'in birinci fıkrasının ikinci saürındaki "posta" kelimesinden sonra gelmek üzere "ve telgraf iba
resinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, karar yetersayısı aranmasını istiyorum.
BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçerken dikkate alacağım.
Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) efendim.

Katılmıyoruz

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz.
Sayın Hükümet katılıyor mu?
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Sayın Önerge sahibi, söz talep ediyor musunuz efendim? Önerge üzerinde söz
talebi yok.
Karar yetersayısı arayacağım.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen Madde
l'in birinci fıkrasının ikinci satırındaki (P.İ) rumuzunun kaldırılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
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BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz
efendim.
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu?
-^ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Önerge üzerinde söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen Madde
1 'in birinci fıkrasının üçüncü satınndaki "Türk" kelimesinin kaldırılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları

(ANAP sıralarından gürültüler)
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sayın Başkan, arkadaş bunun gerekçesini açıklasın; gayrî
ciddî bir önergedir bu, böyle önerge olur mu?
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Gayrî ciddî bir önerge bu, ya geri çeksinler ya da bu
nu açıklasınlar. Ne demek "Türk" kelimesinin" çıkarılması Sayın Başkan?
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Lütfen çekin bu önergeyi efendim...
BAŞKAN — Önerge sahibinin öyle bir talebi var; Sayın Genel Kurul bunu kabul etmez, red
deder yahut kabul eder, onu biz bilemeyiz.
Sayın Komisyon katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN— Sayın Hükümet?..
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Sayın önerge sahibi?.. Önerge sahipleri söz talebinde bulunmuyorlar.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Bu önergeyi oylamamanız gerekirdi Sayın Başkan.
Bunun gerekçesini açıklasınlar.
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Arkadaşımız bunun gerekçesini açıklasın.
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — İşleme koyamazsınız bu önergeyi.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, bu gayrî ciddî bir önerge; ya geri çek
sinler ya da bunu izah etsinler, açıklama yapsınlar.
BAŞKAN — Sayın Hatinoğlu, beş sayın üye bir önerge vermiş; Sayın Komisyon katılmıyor,
Sayın Hükümet katılmıyor. İçtüzük diyor ki, isterse, önerge sahibi beş dakikayı geçmemek üzere
görüşlerini ifade eder. Ben sayın önerge sahibine teklif ediyorum, söz almıyor; yapabileceğim bir
şey yok ki...
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SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, her milletvekilinin önerge verme hak
la var ama, zaten başka önergenin görüşülmesi yolunu tıkamak için daha önceden bu hazırlık ya
pılmış. 17.5.1994'te bu kanun tasansı burada olmamasına rağmen bu önergeler verilmiş ve o taraf
kapatılmış. Önerge verme imkânımız zaten yok. Bu önergeler Türkiye Büyük Millet Meclisi tuta
naklarına geçecek; hiç olmazsa bu önergelerin ciddî olması gerekir. "Türk" kelimesinin çıkarılaca
ğı bir önergenin bu Mecliste oylanmasını ben uygun görmüyorum. O nedenle, arkadaş çıksın
"Türk" kelimesinin çıkarılmasım ne derecede uygun gördüğünü burada izah etsin. Böyle bir öner
ge buraya gelmemelidir.
BAŞKAN — Sayın Hatinoğlu, İçtüzük, inşallah...
SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin) — Yanlış bu efendim, yanlış; zabıtlara geçmesin bu.
Bugün o kelime gelir, yarın başkası...
BAŞKAN — Efendim, 88 inci madde gayet açık; bizim yapabileceğimiz bir şey yok.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Biz, bu tutanakları, o arkadaşımızın seçim bölgesin
de tek tek dağıtacağız.
,
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Tasan bugün geldi.
BAŞKAN — Sayın Şener, müsaade buyurun.
Zatı âliniz bugün geldiğini buyuruyorsunuz; halbuki takip ettiğimiz gündemimizin -basılı gün
demin-31 inci sırasına bakarsak...
SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin) — Bu tasannm görüşüleceğini bugün öğrendik!.. Neyin
ne zaman görüşüleceğini bilmiyoruz, milletvekilleri bilmiyor, ancak buraya geldikten sonra öğre
niyoruz!..
BAŞKAN — Efendim, yapabileceğimiz bir şey yok ki...
Yalnız, Sayın Hatinoğlu, dağıtım, 17.5.1994 tarihinde yapılmış, gündemde de var...
Buyurun Sayın Dinçer.
ALİ DİNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, ulusal bir kuru
mun başındaki "Türk" kelimesinin kaldınlmasmı istemek çok yahlışdır. O önerge verilmemiş sa
yılmalıdır.
BAŞKAN — Zabıtlara geçti Sayın Dinçer...
Buyurun Sayın Şener.
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, iktidar, bu şirketi yabancı sermayeye sata
cağı için, şirketin isminden "Türk" kelimesinin kaldmlması aslında haklıydı, önergeyi kabul etme
leri lazımdı; çünkü, yabancı sermayeye satacaklar... Sattıktan sonra "Türk Telekomünikasyon Ano
nim Şirketi" isminin korunması doğru olmazdı. Onun için, itiraz eden arkadaşlanmı haklı buluyo
rum; önergeyi reddeden arkadaşlanmı haklı bulmuyorum.
BAŞKAN — Peki Sayın Şener, teşekkür ediyorum.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasansınm 1 inci maddesiyle düzenlenen Madde
l'in birinci fıkrasının ikinci satırındaki (P.I) rumuzunun (P.T) olarak değiştirilmesini arz ve teklif
ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
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BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) efendim.

Katılmıyoruz

BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadılar efendim.
Sayın Tekin, söz talebiniz var mı efendim?°(DYP sıralarından gürültüler)
ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Söz talebi olursa, kalkar söz ister Sayın Başkan!
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ben takip etmek zorundayım... Müsaade buyurun...
İşleme devam edersem, bir sayın arkadaşım kalkıyor, "efendim, benim söz talebim vardı" di
yor... Sormaya mecburum ben...
HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) — Sayın Başkan, siz bildiğiniz gibi yapın efendim.
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun...
Sayın önerge sahibinin söz talebi yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen Madde
l'in ikinci fıkrasındaki "Ulaştırma Bakanı" ibaresinin "Bakanlar Kurulu" olarak değiştirilmesini
arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN — Sayın Komisyon?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) efendim.

Katılmıyoruz

BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.., Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen Madde
1 'in ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
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"Şirket, bu Kanun ve Ticaret Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerine göre hazır
lanacak anasözl eşmenin imzalanması, Bakanlar Kurulunca onaylanması ve yapılacak tescil ve ila
nı müteakip faaliyete geçer."
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN - Sayın Komisyon?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) efendim.

Katılmıyoruz

BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz talebi var mı? Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen Madde
l'in ikinci fıkrasındaki "Ulaştırma Bakanı" ibaresinin "Başbakan" olarak değiştirilmesini arz ve
teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN — Sayın Komisyon ne buyurur efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) efendim.

Katılmıyoruz

BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Önerge üzerinde söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen Madde
1 'in ikinci fıkrasındaki "Ulaştırma Bakanı" ibaresinin "Yüksek Planlama Kurulu" olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
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BAŞKAN - Sayın Komisyon?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz
BAŞKAN - Hükümet?..
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen Madde
l'in i üçüncü fıkrasının birinci satırındaki "ile" kelimesinden sonra gelmek üzere "399 ve" ibare
sinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN - Sayın Komisyon?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Sayın önerge sahibi?.. Söz talebinde bulunmadı..
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen Madde
l'in üçüncü fıkrasındaki, "Merkezi Ankara'dadır" ibaresinin, "İşyeri merkezi Ankara'dadır" şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN — Sayın Komisyon?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz
BAŞKAN — Sayın Hükümet?
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Önergeye Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon katılmadı.
Önerge sahibi?.. Söz talebinde bulunmuyor. ,
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen Madde
l'in üçüncü fıkrasındaki parantez içerisinde yer alan (kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç)
ibaresi yerine (277,329,368,422,374/2 maddeleri hariç) ibaresinin ikamesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN - Sayın Komisyon?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadılar.
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen Madde
l'in üçüncü fıkrasındaki "merkezi" kelimesinin "yönetim merkezi" olarak değiştirilmesini arz ve
teklif ederiz.
.

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş
ve arkadaşları

BAŞKAN — Sayın Komisyon?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadılar.
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :

<• "

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen Madde
1 'in dördüncü fıkrasındaki "kurduğu" kelimesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Abdullah Kınalı
Hatay
ve arkadaşları
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BAŞKAN - Sayın Komisyon?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa)'.-' Katılmıyoruz.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadı.
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum -Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen Madde
1 'in dördüncü fıkrasındaki, "haberleşme" kelimesinin "telekomünikasyon" olarak değiştirilmesini
arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları

,
BAŞKAN - Sayın Komisyon?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz.
. BAŞKAN-Sayın Hükümet?..
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz.
BAŞKAN— Önergeye Sayın Komisyon ve Hükümet katılmadı.
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen Madde
l'in dördüncü fıkrasındaki "imkânları" kelimesinden sonra gelmek üzere "ve diğer kuruluşların
katkıları" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
•

Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları

BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz.
BAŞKAN—Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı.
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Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen Madde
l'in dördüncü fıkrasındaki "askerî" kelimesinden sonra gelmek üzere "ve istihbari" ibaresinin ila
vesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN — Sayın Komisyon ne buyurur efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) efendim..

Katılmıyoruz

BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmamaktadır.
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen Madde
1 'in beşinci fıkrasındaki "2813 sayılı" ibaresinin fıkra metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) efendim..

Katılmıyoruz

BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır.
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen^ Madde
1 'in beşinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
"Radyo ve televizyona ilişkin Kanun hükümleri saklıdır."
BAŞKAN — Sayın Komisyon?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) efendim..

Katılmıyoruz

BAŞKAN — Sayın Hükümet?..
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen Madde
l'in beşinci fıkrasında yer alan "radyo ve televizyona ilişkin Kanun" ibaresinin "3984 sayılı Rad
yo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanun" şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz.
Selahattin Karademir
Kahramanmaraş
ve arkadaşları
BAŞKAN - Sayın Komisyon?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) efendim.

Katılmıyoruz

B A Ş K A N - Sayın Hükümet?..
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır.
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle düzenlenen Madde
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1 'in beşinci fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN — Sayın Komisyon?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) efendim.

Katılmıyoruz

BAŞKAN — Sayın Hükümet?..
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Komisyon ye Hükümet önergeye katılmamaktadır.
Sayın önerge sahibinin söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Değerli milletvekilleri, tasarının 1 inci maddesinin üzerindeki müzakereler ve önergeler üze
rindeki müzakereler tamamlanmıştır.
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de okunduğu şekliyle kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum :
MADDE 2. — 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa aşağıdaki ek mad
deler eklenmiştir.
EK MADDE 17. — Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi hisselerinin % 49'unun satılma
sına, Ulaştırma Bakanınca karar verilebilir.
PTT çalışanları ile küçük tasarruf sahiplerine tanınacak ayrıcalıkları da kapsayacak şekilde sa
tışa ilişkin usul ve esaslar Yüksek Planlama Kurulunca belirlenir.
Satışa arzedilecek hisselerden T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne ayrılacak payı belirle
meye Yüksek Planlama Kurulu yetkilidir.
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketince yürütülen hizmetlerden Ek Madde 18'e göre ser
maye şirketlerine verilen işletme lisans ve ruhsatları karşılığı alınan ücretler ile hisse senetlerinin
satış hâsılatlarından Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketine ayrılacak paylar üzerinden Yüksek
Planlama Kurulunun belirleyeceği kısmı ile T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait hisseler
den elde edilecek gelirler öncelikle posta hizmetlerinin geliştirilmesinde kullanılır.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Gü
neş Taner, Refah Partisi Grubu adına Sayın Zeki Ünal; kişisel olarak Sayın Hasan Basri Eler ve Sa
yın Cevat Ayhan söz talebinde bulunmuşlardır.
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, ben de kişisel söz almak istiyordum...
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Güneş Taner; buyurun.
ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
PTT'nin T'sinin özelleştirilmesinin yapılmasının amaçlandığı şu sıralarda, demin, madde 1 'de üze
rinde fazla durmadığımız; ama, dikkate değer bir noktayı arz etmek istiyorum.
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Maddede, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin, sadece askerî amaçlara yönelik olarak kendi imkânla
rıyla kurduğu ve kuracağı her çeşit haberleşme sistemleri bu Kanun kapsamı dışındadır" denmek
tedir. Yani, güvenlik açısından baktığımızda, Türk Silahlı Kuvvetleri açısından bir sıkıntımız al
mayacağı kesindir. Tahmin ediyorum, Sayın Bakan da bunu buradan ifade edeceklerdir.
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan, değerli arkadaşımızın yorulmaması ve bir
usul hatası olmaması bakımından bir noktayı arz etmek istiyorum...
Kâtip Üye arkadaşımız maddeyi okurken, ek madde 18'i okumadı, sadece ek madde 17'yi
okudu. 2 nci maddenin, sonuna kadar okunması gerekirdi zannediyorum...
BAŞKAN — Sayın Saraçlar, ek madde 17'yi müzakere ediyoruz da onun için efendim.
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, madde 2'de ek madde 17 ve ek madde 18 diye
iki tane madde var; onun da okunması lazım...
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Taner, sözünüzü kesmiş oldum; ama, bir usul hata
sı olmaması için gerçeği de söylemek gerekir.
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Doğrudur efendim.
BAŞKAN — Ek olmakla beraber, ek madde 18 ayrı bir maddedir efendim; onun için, ayrı mü
zakere etmemiz lazım.
Sayın Taner, siz devam buyurun efendim.
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Silahlı Kuvvetlerin, güvenlik açısından bu özelleştirme kapsamında olmadığını ifade etmiştim.
Tahmin ediyorum Sayın Bakan da katılacaklar, herhalde Emniyet teşkilatının haberleşmesi de bu
tertip içerisinde, yani özelleştirmenin dışarısında mütalaa edilecektir; jandarma ve sahil güvenlik
de keza böyle...
Kaldı ki, çoğumuzun gözünden kaçan ve bilhassa güvenlik açısından "acaba telefonlarımıza
yabancı sermayenin bu kadar ağırlıkla girip kontrolü var mıdır?.." sualine, tahmin ediyorum, "2813
sayılı Telsiz Kanunu ile radyo ve televizyona ilişkin Kanun hükümleri saklıdır" fıkrası yeterince
cevap vermektedir. Yani, Türkiye üzerindeki frekans tahsisi ve bu frenaksların dinlenmesi, değiş
tirilmesi tamamıyla devletin elindedir.
Biraz evvel konuşan sevgili arkadaşım Ali Dinçcr, burada, TRT Üst Kurulu gibi bir üst kurul
kurularak bunların denetlenmesi konusunda bir fikir beyan ettiler. Bence, 2813 sayılı Telsiz Kanu
nuna tabi olan Telsiz Genel Müdürlüğünün burada yapacağı yönetim ve dinleme, keza Ulaştırma
Bakanlığının, bunların yönetilmesinden ve devletin yüzde 51 hisseyle tekel kalmasından dolayı
kendi üzerine verecekleri haklar, burada kurulacak olan bir kurulun ifade edeceği kontrol mekaniz
masından çok daha sıhhatli ve kuvvetli denetime tabi olacak bir şeydir. O yüzden. Anavatan Parti
si olarak bizim bu konuda bir sıkıntımızın olmadığını arz etmek isterim.
ALİ DİNÇER (Ankara) — Işın Çelebi, ANAP Grubu adına benim önerimin aynısını önerdi...
GÜNEŞ TANER (Devamla) — O zaman, şöyle söyleyelim : Tabiî, bunun üzerinde uzun uzun
teknik çalışmalarda bulunduk... Sayın Çelebi'nin önermiş olduğu zamanla benim şu anda ANAP
Grubu adına ifadede bulunduğum zaman arasında bir fark olduğuna göre, herhalde bizimkinin bi
raz daha modernleşmiş olduğunu söylemek mümkündür efendim...
' v '
ALİ DİNÇER (Ankara) — Tabiî, teknolojinin çok hızlı geliştiği bir dönemde...
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BAŞKAN — Sayın Dinçer, bir dahaki maddelerde söz talebinde bulunursanız, söz imkânı ta
nırım ve daha rahat ifade buyurursunuz...
Buyurun Sayın Taner.
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Bu arada, maddede, "PTT çalışanları ile küçük tasarruf sahiplerine tanınacak ayrıcalıkları da
kapsayacak şekilde satışa ilişkin usul ve esasların belirlenmesi..." denmektedir. Bu da, kanaatimiz
ce, fevkalade isabetli olan bir hükümdür; çünkü, böyle bir kurumun özelleştirilmesi başladığı za
man, Türkiye'deki özelleştirilecek şirketler içerisinde belki en modern olması, en teknolojik olma
sı ve en cazip olması hasebiyle buraya olacak talep içerisinde, gelir dağılımı düşük olan bir kesi
min, bu şekilde öncelikli olarak buradan faydalanması, adaletin dağıtılması açısından yerinde olan
bir işlemdir.
' ' • • ' , .
Sayın Başkan, tabiî, ek 18 inci maddeyi de mütalaa ederek görüşmelere başladım; ama, siz o
maddeyi daha sonra ele alacaksınız; o zaman bununla ilgili mülahazalarımı burada ifade etmeye
yim.
Sayın Cevat Ayhan Bey biraz evvel bir konuya değindiler. Konuyu kendisine şahsen arz et
tim, izah ettim; ama, Yüce Meclise de izah etmekte fayda görüyorum.
1990 senesine kadar kâr eden KİT'lerin 1990 senesinden sonra zarar etmeleri, sanki Anavatan
Partisi İktidarı tarafından kasıtlı ve maksatlı yapılmıştır gibi gözükmekte, hatta zaman zaman bazı
siyasî parti sözcüleri de bunu ifade etmektedirler. Hatta, Planlama ve diğer kuruluşlar yayımların
da bunu böyle göstermektedirler. Burada bir gerçek vardır, o gerçek de şudur :
1984 yılından sonra özelleştirme işlemine başlandığı, hele 1987'yi takip eden senelerde Türk
Hava Yolları, TÜPRAŞ, Petrol Ofisi gibi kâr eden büyük şirketler özelleştirme kapsamına girdiği
ve normal KİT'lerin listesinden çıkarıldığı için, bunların kârları diğer KİT'lerle beraben konsolidasyona girmediğinden, KİT'lerin zararlarında bir miktar artış gözükmektedir/Halbuki, bu kârları
ilave ederseniz, bu rakamda bir düşme görürsünüz. Birinci nedeni budur.
İkinci nedeni şu: Tabiî, hepinizin takdir edeceği gibi, 1990 senesinde Körfez krizi başlamıştır.
Körfez krizi ülkemizi, daha ziyade menfî etkileyen krizlerden bir tanesidir. Türkiye 1990-1991 se
nesinde takriben 14 milyar dolar zarara uğramıştır, bu zarardan da büyük ölçüde KİT'lerimiz zarar
görmüştür; bu da zarara etki eden faktörlerden bir başkasıdır.
Üçüncü, ama en önemli faktör ise, KİT'ler, 1990 senesine kadar Hazinenin aracılığıyla Mer
kez Bankasından ucuz faizle borçlanma politikasına geçmiştir. Yani, o sıralarda, yüzde 25-30 gibi
-olmayacak olan- faiz rakamlarıyla Merkez Bankasından borçlanmakta idiler. Oysa, o tarihte piya
sadaki faiz yüzde 80-90 civarındaydı. Tabiî, 1989 yılından sonra ekonomiyi düzeltme çalışmaları
içerisinde bu sistemi değiştirdik ve KİT'lerin Merkez Bankasından borçlanmasını ve böylelikle
Merkez Bankasının piyasaya büyük miktarda para sürmesini engelledik. Tabiî, böyle olunca, ser
best piyasa faiziyle borçlanan KİT'lerin finansman giderlerindeki büyük artışlar işletme giderleriy
le birleşince, KİT'lerimiz büyük ölçüde zarara girdi.
Aslında, KİT'lerin zarara girmeleri kaçınılmazdır. Çünkü, muhasebe sisteminde "amortisman"
dediğiniz kayıt, zaman içerisinde eskiyen teknolojinin yenilenmesi için konulur; ama, maalesef,
geçmiş zamanlarda, Türkiye'de, devletin elindeki kaynakların kıt olmasından doğan nedenlerle
teknolojiyi yeteri kadar yenileyemediğimiz için, KİT'lerimizin çoğu çağdışı kalmış ve sermayele
ri de zayıfladığı için, bunların hepsinin maliyet unsurları içerisine girmesinden dolayı -normal şart
larda, böyle devam ederse- önümüzdeki on yıl içerisinde kâr eden hiçbir KİT kalmayacaktır.
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Demek ki, KİT'lerin kâr veya zarar etmesi, iktidarların tercihlerinden ziyade; ülkenin ekono
mik koşullan, dünyadaki teknolojik değişim ve ondan da önemlisi, serbest piyasa modeli içerisin
de rekabet unsurlarının açık bulunduğu bir ortamın şartlarına uygun olarak mümkün olacaktır. Bu
nedenlerle, KİT'lerin kapatılmasından ziyade özelleştirilmesi, özelleştirilmesi mümkün olmayan
ların, yani hiçbir fiyata satılamayıp sadece arsa değeri üzerinden satılacak olanların ise kapatılma
sı cihetine gidilmesi ve burada, işsizlik sigortası gibi, binlerce işçiyi haksız yere istihdam edip ve
bunun külfetini de vergi ödeyenlerin sırtına bir işsizlik sigortası olarak yüklemenin yanlışlığından
dolayı özelleştirme kavramı ve kapsamı doğmuştur.
öte taraftan, PTT'ye baktığımız zaman; PTT'nin telekomünikasyon kısmının, PTT'nin yegâ
ne kârlı bölümü olduğunu görüyorsunuz. O zaman denilebilir ki, "madem öyle, biz de zarar eden
diğer iki kısmını özelleştirelim, oradan kurtaralım; kârlı olan kısmını satalım..."
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Buyurun Sayın Taner, devam edin.
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Aslında, finansman açısından çok büyük farklılığı yoktur. Zarar eden kısımları, aşağıyukarı
dünyanın hemen hemen her ülkesinde, devlet hizmeti olarak, zarar etmektedir. Türkiye'de de bu
kısım, bilhassa posta kısmı, uzun müddet zarar edecektir; ta ki buraya büyük çapta bir modernleş
tirme, yenileştirme getirilinceye kadar.
Burada yapılmak istenen, telekomünikasyon kısmında yapılmış olan yatırımın önümüzdeki
yıllarda getireceği kârların önden alınarak, bu kaynağın devlet tarafından kullanılmasıdır. Tabiî,
burada, bilhassa Hükümete, bu pazarın açılması, bu pazarın şirketlere verilmesinden dolayı fevka
lade ciddî bir görev düşmektedir; bunun pazarlığı yapılırken, bunun hesabı yapılırken fevkalade
dikkatli davranmaları lazım. Yani, yuvarlak bir rakamla ifade edeyim; eğer buraya yapılmış olan
yatırım 20 milyar dolarsa, bu teknolojide bunun ekonomik ömrü -amortisman ömrü- de eğer on seneyse, bir de bunun kullanımının bir peştemaliyesi varsa; kalkıp da bunu, "benim param yok, dış
piyasadan borçlanamıyorum; bunu en düşük fiyata vereyim" diyerek, bütün bunların altında bir fi
yata verirseniz, işte işin asıl yanlışı orada olur. Yani, burada, devlet adına, millet adına bu pazarlı
ğı yapacak olan Bakanlığa çok büyük görev düşmektedir. Bu görevin finansman tekniklerini, net
present value hesaplarını, future value hesaplarını yapabilecek nitelikte ve kıymetteki insanlar -biN
hassa Hazine Müsteşarlığından ve Merkez Bankasından- buraya çağırılarak, mutlaka ve mutlaka bu
hesapların yapılış tarzına ortak edilmedikleri takdirde, korkarım ileride doğacak olan yanlışlardan
dolayı hep beraber sıkıntıya gireriz.
(Mikrofon otomatik cihaz trafından kapatıldı)
BAŞKAN — Sayın Taner, toparlar mısınız efendim...
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Önümüzdeki maddelerde de görüşlerimizi arz edeceğim.
Yüce Heyete saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Taner.
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Şahsım adına söz istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Giray, sizi ancak üçüncü sıraya yazma imkânım var...
Sayın Keçeciler, zatı âlinizin talebi?..
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MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Daha sonraki maddede konuşacağım Sayın Başkan.
BAŞKAN - Peki efendim.
Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Zeki Ünal, buyurun efendim.
RP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görü
şülmekte olan, 666 sıra sayılı, 406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Telekomüni
kasyon Anonim Şirketi Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısının 2 nci maddesi üzerindeki görüşle
rimizi ifade etmek için Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım, yasa tasarısının gerekçeleri, şahsen bana oldukça ilginç geldi.. Tasarı
gerekçesinin bir yerinde şöyle denilmektedir : "Bugün ülkemizde telekomünikasyon hizmetleri,
1924 yılında yürürlüğe giren 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa, posta hizmetleri de 1950 yı
lında yürürlüğe giren 5584 sayılı Posta Kanununa göre Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Te
lefon İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından tekel olarak yürütülmektedir.
O günün ihtiyaçlarına göre hazırlanan 406 sayılı Kanun, bugün telekomünikasyon alanında
kaydedilen gelişmeleri ve son yıllarda sağlanan imkânları izlemekten çok uzak bulunmaktadır."
Yine, 1 inci maddeyle ilgili gerekçenin bir yerinde de, "Telekomünikasyon hizmetlerinin, pos
ta ve telgraf hizmetlerinden ayrılarak, bir anonim şirket eliyle daha verimli bir şekilde yürütülme
si ve aynı zamanda finans kaynağı sağlanması amaçlanmaktadır" şeklinde bir ibare yer almaktadır.
Değerli arkadaşlarım, bu iki gerekçede bir şey dikkatinizi çekti mi, bilmiyorum. Hükümet,
sunduğu bu yasa tasarısının genel gerekçesinde, "telekomünikasyon hizmetlerinin daha verimli yü
rütülmesini ve aynı zamanda finans kaynağı sağlayacağım" diyor.
Hükümete soruyorum : Telekomünikasyon hizmetlerini satmak için, 1924 yılında çıkan 406
sayılı Kanun arkasına sığınmanın ne gereği vardı? Sözde, yetmiş sene önceki şartlar farklıymış, de
vir değişmekteymiş ve böyle bir yasaya gerek görülmüş! Şahsen ben, yasayı inceledim ve bu yasa
da, tekniği, teknolojiyi -ileri teknolojiyi- sınırlayan herhangi bir hüküm görmedim. Eğer, bu yasa
da, gerçekten çağımızdaki gelişmeleri engelleyen, telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesini
zorlaştıran hükümler olsaydı, buna aklımız erer ve bu yasa tasarısını makul görebilirdik; ama, böy
le bir şey yok. Tersine, Hükümetin özelleştirmek istediği telekomünikasyon hizmetleri, en güzel ve
en kârlı çalışan bir bölüm. Bu mantıkla hareket edilmiş olsaydı, yani, 406 sayılı Kanun verimliliği
engelleyen bir kanun olsaydı o zaman, posta ve telgraf hizmetlerinin verimsizliği bundan kaynak
lanıyor denilebilirdi. Bu durumda da özelleştirilmesi veya satılması gereken, PTT'nin telekomüni
kasyon bölümü değil, posta ve telgraf bölümünün olması lazım gelirdi. Burada tamamen ters bir
durum vardır ve bu durumu bilhassa Sayın Hükümetin dikkatlerine arz etmek istiyorum.
Tasarı gerekçesinin bir diğer bölümü de, finansman kaynağına müteveccihtir ve daha evvelki
406 sayılı Kanuna atıf yapılmaktadır; fakat, ben yine, eski bir yasayı, yani yetmiş sene önce çıka
rılmış olan bir yasayı incelediğimde, bu konuda Hükümetin bağımsız bir şekilde KİT'ler üzerinde
ki ciddî tasarruflarını engelleyen herhangi bir maddenin olmadığı ve istenirse mevcut KİT'lerin da
hi rahatlıkla kâra geçirilebileceği hususunu ve dahaevvelki Kanunda bununla ilgili bir maddenin
olmadığını da tespit ettim.
Değerli arkadaşlarım, bu durumda, kala kala, sadece ve sadece, bundan yetmiş sene evvel çı
karılmış Bir Kanunun arkasına sığınmak suretiyle, bugün büyük bir finansman desteğine ihtiyaç
duyan ve finansman açığı bulunan Hükümetin, "acaba ben bu finansman açığını nasıl kapatabilirm,
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borçlan nasıl ödeyebilirim, memura nasıl maaş verebilirim ve şu anda Türkiye'nin, hiç değilse bel
li bir dönem için ekonomisini nasıl düzeltebilirim" gerekçesiyle böyle bir yola tevessül ettiğini gör
mekteyiz.
Değerli arkadaşlarım, diyelim ki bunu sattınız, parayı ne yapacaksınız?.. Şimdiye kadar satıl
mış olan birçok KİT'in parası, maalesef yerli yerinde harcanmamıştır. Ele geçen paralar yatırım sa
hasına harcanmış olsaydı, ihracatı teşvik etmek amacıyla kullanılmış olsaydı, yatırım ve ihracat se
ferberliğini başlatma konusunda hakikaten yatırımcılara ve ihracatçılara kredi şeklinde verilmiş ol
saydı veya işsiz kitleye iş sahası açılmış olsaydı, yeni yeni fabrikalar kurulmuş olsaydı, o zaman,
"efendim, daha evvelki hükümetlerde olduğu gibi, bu Hükümet de, rantabl ye rasyonel bir şekilde
çalışmayan ve teknolojisi çok geri kalmış olan KİT'leri özelleştiriyor ve bu paralarla da daha fay
dalı işler yapıyorlar" denilebilirdi; ancak, maaselef, bu konuda faydalı bir iş yapılmadığını görmek
teyiz.
Değerli arkadaşlarım, şu anda önümde, Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından neşredilmiş bir ya
yın var. Bu yayında, 1986 yılından 1994 yılı sonuna gelinceye kadar yapılmış olan özelleştirmenin
bir tablosu var. Burada bir şey dikkatimi çekmektedir : 1986 ile 1992 yılları arasında özelleştirme
dolayısıyla elde edilen gelirin meblağı 1 milyar 869 milyon dolardır. Tabiî, buna 1993 yılındaki
639 milyon doları ve 1994 yılındaki 388 milyon doları da eklediğimiz zaman, sekiz yılda toplam
olarak 2 milyar 897 milyon dolar gelir elde edilmiştir.
Şimdi, aynı tabloda, özelleştirme giderleriyle ilgili kalemlere bir bakıyoruz: 1986 ile 1992 yıl
ları arasında 1 milyar 825 milyon dolar gider olmuştur. Tabiî, buna 1993 yılındaki 613 milyon do
ları ve 1994 yılındaki 113 milyon doları eklediğimiz zaman, toplam olarak 2 milyar 553 milyon do
lar gider olduğunu görüyoruz. Değerli arkadaşlarım, elimizdeki belgelere ve bilgilere göre, bizim
özelleştirmeden dolayı sekiz yılda elde ettiğimiz net gelirimiz 344 milyon dolar olmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, evet, demek ki, biz özelleştirmek için sattığımız KİT'lerin parasının
yüzde 88'ini giderlere harcamışız, Evet, bunların arasında sermaye iştirakleri de vardır; yani, bel
ki rehabilite edilmesi gereken bazı, KİT'lere bir miktar sermaye aktarımı olmuştur; ancak, değerli
arkadaşlarım, netice itibariyle sekiz yılda özelleştirmeden elde edilen geliri 400 milyon dolar kabul
etmiş olsak bile, bu, gerçekten çok komik bir rakamdır. Neden : Çünkü, bizim, 1993 yılında, sade
ce ve sadece lüks tüketim maddeleri için verdiğimiz para 300 milyon dolardır. Bir tarım ülkesi olan
Türkiye'nin sadece ve sadece 1993 yılında, hayvancılık ürünü olan et ve peynir ithalatı için 550
milyon dolar ödemişiz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim...
, Buyurun efendim.
ZEKİ ÜNAL (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli arkadaşlar, ithalatta liberasyona gittiğimiz ve dolayısıyla ülkeye hangi malların girme
si, hangi malların girmemesi hususunda çok dikkatli hareket etmediğimiz için, maalesef, 1993 yı
lındaki 29 milyar dolarlık ithalatımız içerisine Türkiye'de üretilen ürünleri ve imal edilen birçok
malı da dahil etmişizdir. Bunların başında, tabiî ki, et ve benzeri hayvancılık ürünleri gelmektedir.
Yine tarım ülkesi olan Türkiye'nin 3 milyar dolarlık tarım ürünü ithal ettiğini de düşünecek olur
sak, sekiz yıldan beri özelleştirmeden elde etmiş olduğumuz 400 milyon doların -ki, bu rakamı bi
raz abarttım-fazla bir para olmadığını da görmekteyiz.
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Değerli arkadaşlarım, aslında bu Hükümet, bunu satabilir ve öyle zannediyorum ki, bunun
yüzde 49'unu sattığı takdirde, belki 7 milyar dolar civarında bir gelir de temin edebilir. Ancak, bi
zim tavsiyemiz şudur: Eğer ülkemizin kendi kaynakları ekonomiye kazandırılabilmiş olunsaydı, 7
milyar dolar, aslında ülkemiz için fazla bir para değildir. Kaldı ki, Sayın Başbakanın da ifade etti
ğine göre, 1990 yılından beri sırf Irak'a uygulanan ambargodan dolayı zararımız 20 milyar dolar
olmuştur ye zaten diğer bazı kayıplarımızı da dikkate alacak olursak, yılda ortalama 7 milyar dolar
kaybımız olduğu görülür. PTT'nin T'sini satıncaya kadar, Hükümet...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
ZEKİ ÜNAL (Devamla) — Bir dakikalık bir süre daha verirseniz, sözlerimi bağlayacağım Sa
yın Başkan.
BAŞKAN — Hay hay, buyurun Sayın Ünal.
ZEKİ ÜNAL (Devamla) — Hükümet, biraz daha kararlı ve cesur bir şekilde hareket edip eğer
ambargoyu kaldırabilirse, bir yılda sadece 7 milyar dolar değil, tabiî ki, Ortadoğu'daki gıda ve ta
rım pazarı, ülkemiz lehine gelişeceğinden dolayı, Türkiye, oradaki 25 milyar dolarlık pazardan da
pay alacağı için, bu açıklarını çok rahat bir şekilde kapatma imkânına sahip olabilecektir. Onun
için, bu ülkenin yıllardan beri,alın teriyle ortaya konulmuş olunan eserlerinin yok pahasına satıl
ması bizi fevkalade üzmektedir ve biz istiyoruz ki, bu Hükümet, bu konularda gerekli hassasiyeti
artık göstersin ve dış siyasette gerekli şahsiyeti ortaya koysun ve ülkemizi maddî ve manevî sıkın
tılardan kurtarsın.
Bu dilek ve temenniyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP, ANAP ve SHP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Sayın Ünal, teşekkür ediyorum.
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok.
Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Hasan Basri Eler, buyurun efendim.
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinize saygıları
mı sunarım.
Görüşülmekte olan bu tasarı, esasında, Anayasamıza ters tüştüğü gibi, kanun yapma tekniğine
de uygun düşmemektedir. Örneğin, Radyo Televizyon Yasası çıkmış olmasına rağmen, bu yasanın
numarası ve adı belirlenmiş olmasına rağmen, halen bu yasa tasarısında önümüze, Telsiz Kanunu
ve bunu belirleyen atıflar gelirse, bu kanun yapma tekniğine de uygun düşmemektedir. Tabiî ki,
bunlar tali şeyler, bunlar İktidar için önemli değil...
Onun ötesinde, benim esas üzerinde durmak istediğim konular şunlar: Yüzde 49 oranında his
selerin satılması ve ayrıca bunların yabancılara satılmasıdır; bunları belirtmek istiyorum. Bunu,
yalnız döviz girdisi olarak düşünmemek lazım. Eğer bu yabancılara satılacaksa, şu esas alınmalı,
amaç edinilmelidir : İleri teknolojiyi düşünmeliyiz; yani, bize ileri teknoloji verebilecek mi? Dış
pazarlarda pay meselesi vardır, önemli olan da budur. Ayrıca yeni yatırımlar sağlanmalıdır. Bunun
yanında, bize araştırma olanakları verebilmelidir. Onların teknolojik birikiminden de faydalanabilirsek; ancak, bunu yabancılara satma konusu düşünülebilinir.
Eğer bu hususlar yoksa, o zaman, bu yüzde 49 hisseyi, PTT çalışanlarına satmakta yarar var
dır, ülke menfaatları ve yararı bakımından da bu gereklidir. Niye gereklidir; şimdi, bu maddenin
bir üstünde, dikkat ederseniz, -sizler de bunu saptamışsınızdır- askerî konuları kapsam dışında bı-
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rakıyorsunuz. Bu, benim düşüncemi teyit ediyor. Bazı stratejik malzemeler, mallar vardır; ülke sa
vunmasında gerekli olanlarda tamamen kâr konusu düşünülmez. Örneğin, geçmişte Kıbrıs Harekâ
tında uçak lastiği bulamamıştık. 5 Nisan Paketiyle, uçak lastiği yapan Petlas'ı kapatma kararı aldı
nız. Yann öbür gün, ülke savunması için gerekli olan uçak lastiğini bulamayabiliriz; bugün, dost
zannettiğimiz ülkeler, pekala, gerektiğinde, bu lastiği bize vermezler. Zaten, o kuruluşun kurulma
sının amacı da bu idi. O nedenle, bunları düşünmek gerekir. Size dünyadaki örneklerini de göste
rebilirim. Örneğin, Polonya'nın ağır sanayii doğalgaza bağlıdır; bunu, birçok değerli milletvekili
bilir. Polonya'mn bu ağır sanayii ve savunma sanayiiyle ilgili olarak bağımlı olduğu eski Sovyet
ler Birliği, Polonya ile ters düşünce, doğalgazı kesiverdi ve bu da ülke savunması için tehlike arz
etti. O nedenle, bunları düşünmekte fayda vardır.
Değerli arkadaşlarım, bir de, bu 5 Nisan paketiyle getirilen kapatma kararlarının içinde Dev
let Malzeme Ofisi vardı. Bu kapatma kararından önce, satış karan alınsa, bunun daha kârlı olaca
ğı inancı içerisindeyim. Şimdi, ne diyorsunuz : "Büyük borç yükü, aşırı istihdam, yüksek maliyet
li üretim ve teknolojik yenilikten dolayı özelleştirilmelerine imkân bulunmayan tesisler kapatılacak
ve aktifleri satılmak suretiyle değerlendirilecektir. Bunlann içerisinde, Devlet Malzeme Ofisi, Petlas, Ziraî Donatım Kurumu gibi birçok kurumlar vardır, burada hepsini okumuyorum; ama, burada
-kendi ifadenizle- kıstas olarak ne aldınız : Kâr, zarar ve personel istihdamı. Bakınız, size, çelişki
ye düştüğünüz konuyu söyleyeceğim; sizi size şikâyet ediyorum değerli iktidar milletvekilleri, lüt
fen dinleyiniz.
5 Nisan Paketinde kıstas alınan kâr-zarar durumunun burada geçerli olmadığını söylüyorum.
Örneğin; Devlet Malzeme Ofisi, tarihinde hiç zarar etmemiştir. İşte, size, Hükümetinizin arşivle
rinden, yani sizin bastırdığınız verilerden okuyorum, bunlar afakî değildir. Bakınız, bu kurum hiç
zarar etmemiş, tarihinde zarar etmemiş ve 1992 yılında 166 milyar kâr etmiş, 1993 yılında da 349
milyar kân var. Demek ki, yüzde 100'ün üzerinde bir kâr var; zarar yok, kâr etmiş. İşte, sizin ya
yınınız bu. Gelelim istihdam durumuna...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Buyurun Sayın Eler.
HASAN BASRİ ELER (Devamla) — Sizin verilerinizle ifade ediyorum; bakın, istihdam ko
nusunda şikâyet ediyorsunuz; ama, ne oluyor: Bu kurumun kadrosu 2 454'tür. Hükümetin verile
ri bunlar. Peki, bu Devlet Malzeme Ofisi, 1 691 personelle çalışıyor, yani 763 personel sayısı ek
siğiyle çalışıyor ve 349 milyar lira kâr getiriyor.
Değerli arkadaşlanm, değerli bakanlar, değerli iktidar mensupları; tüm bu açıklamalann sonu
cunda aklımıza şu geliyor haklı olarak, endişemiz vardır : Bakın, ben de size şunu söylüyorum : ,
Neden bunu listeye aldınız? Zaran yok, aşın isdihdamı yok; o zaman, geriye yalnız şu ihtimaller
kalıyor: Bu kurumun çok değerli arazilerinin rantlarına el konulmak isteniyor. Bunun arkasındaki
amaç budur; çünkü, birçok yerde -İstanbul dahil- bu kurumun değerli arazileri var; işte, harita da
burada; iktidara şikâyet ediyorum; bilhassa, Devlet Malzeme Ofisinin kapatılmasına onay verme
yin. Sayın Başbakana bu konuda önerge de verdim.
Onun ötesinde, ikinci olarak akla gelen, büyük sermayenin önünde engel teşkil eden bu ku
rumdan -bu kurum ki, bütün fiyatlarda ayarlama yapıyor- bütün devlet kurumlarının birimleri alış
veriş yaparken, ihaleye çıkarmıyor, gazetelere ilan vermiyor. O zaman, büyük sermayenin önünde
engel teşkil eden bu kurumu kaldırmak, yok etmek; akla bu geliyor, başka ihtimal yok. Bu kurum
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zarar etmiyor, az çok istihdamın altında da çalışıyor. O zaman bana ispatlayın; ya bu kitabın için
deki rakamları yanlış bastınız yahut da 5 Nisan ekonomik kararlarını alırken, aldığınız bu kararla
rın gerekçelerinin altında başka bir niyet var; bunların zahirî ve hakikî nedenleri ne?
Şimdi, "istihdam" diyorsunuz, "kâr" diyorsunuz. Ben de size kâr ettiğinizi söylüyorum. Aksi
ne, rakamlarıyla...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN— Lütfen, son cümlenizi söyleyip bağlayın efendim.
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Sağ olun.
Arkadaşlarım, burada bunları, İktidar Partisine mensup değerli milletvekili arkadaşlarımın
dinlemesini çok arzu ederdim; ama, inanın, bunları, vaktinizi almak için ya da sizi eleştirmek için
söylemedim. Ben bunun üzerinde on günden beri çalışıyorum. Eğer arzu ederseniz, bu dosyayı,
yetkili tüm Bakanlarımıza veririm. Bu kitabın hepsini okudum, verilerin hepsi buradadır ve Hükümetinizindir. Bunun vebalini ödeyemezsiniz. Yann, öbür gün, size, haklı olarak birtakım iftiralar
atabilirler; bu Hükümete ve iki ortağına, haklı olarak atılacak olan iftiralardan ve çamurlardan ken
dinizi temizleyemezsiniz. Devlet Malzeme Ofisinin yerlerinin değeri hakikaten çok fazladır. Bakı
nız, harita da var. İstanbul'da bunların tüm yerlerinin değeri fazladır. Bunun içinden çıkamazsınız.
Gelin, bu konuda her şeyi onaylamayın ve bunları kimler alıyorlar, onları takip edin, o zaman ger
çek niyet ortaya çıkacaktır.
Beni burada dinleyenlere -dışarıda çay içen ve bu tasarının bir an evvel çıkmasını isteyen(!)
diğer milletvekili arkadaşlarıma da sizin bunları anlatmanız dileğiyle- en içten saygılarımı sunuyo
rum. (CHP ve RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Eler.
Şahsî görüşlerini ifade etmek üzere, Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 666
sıra sayılı, telekomünikasyonla ilgili kanun tasarısının 2 nci maddesi üzerinde şahsım adına söz al
mış bulunuyorum.
Muhterem üyeler, ben burada bir hususu, çok değerli Ulaştırma Bakanımızın ve PTT yöneti
cilerinin önüne getirmek istiyorum; o da şudur: PTT, posta hizmetlerini, para havale hizmetlerini,
telefon ve telgraf hizmetlerinin hepsini yapar. Ancak, bu hizmet, köylere yeterince gitmiyor.
Sakarya, benim seçim böl gemdir, batıdaki bir ildir; ama, orada da köylere haftada bir posta
hizmetleri gider. Verimli bir posta dağıtım ve toplama düzeni yok. Tabiî, bu hizmetlerin günlük
olarak gitmesi gerekir ki, hedefine ulaşsın. Bunun masraflı olduğunu da biliyorum. Ancak, yolu
olan, telefonu olan, elektiği olan, birtakım imkânları olan köydeki bu insanın da posta hizmetlerin
den günlük olarak faydalanması lazımdır.
Ben, bilhassa burada şunu da söylemek istiyorum : Yirmi otuz yıldan beri zaman zaman Av
rupa'da çeşitli ülkelere seyahate çıktığımda, buralarda insanların ulaşımı nasıl sağlanır diye, küçük
yerlere, köylere giderim -bizim köylerimizdeki durumu da yakından bildiğim için- ve orada şunu
gördüm : Mesela, İsviçre'de ve diğer Avrupa ülkelerinde, köylere, günlük, posta arabaları çalışı
yor. Bunlar, o köylere posta hizmetlerini götürüyor, aynı zamanda yolcu da alıyor, yolcu da taşı
yor.
Bunları şunun için soluyorum: İnsanları şehre yığmayacaksak, köyde otururken, şehirdeki işi
ne, şehirdeki okuluna, şehirdeki dükkânına gidip gelen insanların bu ihtiyaçlarını karşılamamız ge-
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rekmektedir. Şehirlere insanları yığmanın, altyapı yatırımları bakımında, iskân bakımından fevka
lade masraflı olduğu malumunuzdur. Herhalde Batılı ülkeler de bunu görüp, düşünüp, insanlar şe
hirlere yığılmasınlar diye, köylerde oturan vatandaşlarına, hem posta hizmetini hem de saatli ve dâkikalı yolcu getirip götürme hizmetini, belli bir düzen içinde yürütüyorlar.
Bu bilgiler, belki, Ulaştırma Bakanlığımızın belli bölümlerinde vardır, bunlar görülmüştür,
müşahede edilmiştir; ama, bu hizmetlere Türkiye'de de ihtiyacımız var. Bu hususu epey bir zaman
dan beri duyurmak istiyordum, bu görüşmeler vesile oldu.
Şehirlere yakın olan köylere, bazı gayretli belediyeler, servis otobüsü koyuyorlar; ama, tabiî,
bir ilçenin 40,50,60 bazen 80,90 tane köyü var, bunların hepsine belediyenin servis aracı koyma
sı, belediyenin hem gelirleri bakımından hem de sorumluluğu bakımından mümkün olmayan bir
husustur. Bu meseleyi, Türkiye'de birinin çözmesi lazım.
Batılı ülkelerde, "nasıl olsa köydeki insana, paket, mektup ve benzeri birtakım posta hizmet
leri gitmesi lazım. Bununla beraber, sabah-akşam belli saatlerde, sınırlı do olsa, bir yolcu hizmeti,
bir insan taşıma hizmeti de verelim" diye, bu hizmetleri birleştirmişler. Bizde de bunun çözülmesi
lazım ve çözecek en uygun teşkilat da -Batı'da olduğu gibi- gördüğüm kadarıyla PTT teşkilatıdır.
Bu teşkilat bünyesinde bu meseleyi halletmek lazım.
Belki, il özel idaresi bütçesinden veya bir başka yerden, başka devlet kaynaklarından, bu hiz
meti yapan, PTT'nin masraflarının bir miktarı karşılanabilir; ama, bu meselenin mutlaka çözülme
si lazım. Köylerdeki insanımızın şehirle muntazam münasebeti olsun, eğitim hizmetinden fayda
lansın, şehirde dükkânı olsun, dükkânına, fabrikasına, dairesine gidip gelsin diyorsak, bu hizmeti
vermek lazım.
Bu vesileyle bunları buradan arz edeyim dedim.
Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum.
'

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Bakana soru sormak istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Bir dakika izninizi rica edeyim Sayın Erdal...
Başka soru sormak isteyen arkadaşımız varsa, onları da tespit edeyim.
Başka soru sormak isteyen var mı?
FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Ben de soru sormak istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen Sayın Üye?.. Yok.
Soru sormak isteyenleri tespit işlemi tamamlanmıştır.
Buyurun Sayın Erdal.

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakandan şu sorularımın
cevabını öğrenmek istiyorum :
Soru bir : Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin hisselerinin yüzde 49'unun satılmasına
neden ihtiyaç duyulmuştur? Niçin böyle bir miktar çıkarmışlar, niçin satılmasına gerek görmüşler
dir?
Soru iki: "yüzde 49'unun satışına Ulaştırma Bakanı karar verir" denmektedir. Yani "Türk Te
lekomünikasyon Şirketinin hisselerinin yüzde 49'unun satışına Ulaştırma Bakanı karar verir" den
mekte. Ancak, açıklıkla bir zaman veya bedelden bahsedilmemektedir. Yani Sayın Başkan şu ka. —380 —
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dar zaman sonra mı karar verir veya şöyle bir tektliften sonra mı karar verir?.. Bu açıklık yok, onun
açıklanmasını istiyorum. Bu satış kararı neye göre verilecektir; şahsa göre mi, yoksa teklif edilen
değerlere göre mi? Bunun açıklanmasını istiyorum.
Soru üç : "PTT çalışanlarıyla küçük tasarruf sahiplerine ayrıcalıkları da kapsayacak şekilde
usul ve esaslardan" ibaresiyle ne kast ediliyor? Yani burada bir ayrıcalık veya bu ayrıcalıktan mak
sat nedir? Yani, PTT çalışanları ve küçük tasarruf sahiplerine daha fazla mı meblağ verecek veya
nasıl bir ayrıcalık? Bunun açıklığa kavuşmasını talep ediyorum.
Soru dört: Bakanlar Kurulu dışında Yüksek Planlama Kuruluna yetki verilmesinin kolaylığı
nedir? Yani bu satış yetkisi Yüksek Planlama Kuruluna veriliyor; bu yetki, Bakanlar Kurulunda ol
saydı ne fark ederdi? Zaman bakımından veya başka bir maksat var mıdır Yüksek Planlama Kuru
luna verilmesinde?
Soru beş : Türkiye Cumhuriyeti Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne ayrılacak payı belirleme
ye Yüksek Planlama Kurulu yerine Ulaştırma Bakanlığı yetkili kılınsaydı daha iyi olmaz mıydı, da
ha kolay olmaz mıydı? Yani, Türkiye Cumhuriyeti Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne bir pay ay
rılacak, bu payı Ulaştırma Bakanlığı daha kolay ayırabilir. Bu bakımdan, Yüksek Planlama Kuru
lu değil de, Ulaştırma Bakanlığına verilse bu yetki, daha iyi olmaz mı?
Soru altı : Türkiye Cumhuriyeti Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait hisselerden elde edi
lecek gelirin ne miktar olacağı; bu satışların Türk Lirası mı yoksa dövizle mi olacağı açıklığa ka
vuşmamıştır. Bunun açıklanmasını, bu satışların ne kadar zamanda gerçekleşeceğini öğrenmek is
tiyorum.
Sayın Başkan, teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Erdal, ben teşekkür ederim.
Sayın Bakan, sorulan takip buyurdunuz; buyurun efendim.
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Sayın Başkanım, ben, sayın mil
letvekillinin bu soruların birçoğuna zaten Komisyonda cevap vermiştim. Sorular biraz uzun, müsa
ade ederseniz yazılı olarak tekrar kendisine iletmek istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Erdal, sorularınız yazılı cevaplandırılacak.
Sayın Erbaş, buyurun efendim.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sayın Başkan, ek 17 nci madde "Türk Telekomünikasyon
Anonim Şirketi hisselerinin yüzde 49'unun satılmasına, Ulaştırma Bakanınca karar verilebilir" de
niyor; niçin "Bakanlar Kurulunca" denilmiyor?
2. 17 nci maddenin ikinci fıkrasında "PTT çalışanları ile küçük tasarruf sahiplerine tanınacak
ayrıcalıkları da kapsayacak şekilde satışa ilişkin usul ve esaslar Yüksek Planlama Kurulunca belir
lenir." denilmektedir. Neden "Bakanlar Kurulunca veya Ulaştırma Bakanlığınca tespit edilir" den
memektedir?
3. PTT teşkilatında posta, telgraf ve telefon hizmetlerinde esaslar ve öncelik, posta ve telgraf
hizmetleri gibi ülke ekonomisine yük olan ve zarar eden işletmeler de olması gerekirken, niçin kâr
eden telefon bölümü satılıyor?
4. Satıştan elde edilecek paralar borç ödemeleri için mi kullanılacak, yoksa yeni şirketler mi
kurulacak?
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SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Fethullah, Allah rızası için yeter.
BAŞKAN — Sayın Erbaş, sorunlarınız tamam mı efendim?
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Tamam Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Bakan, takip buyurdunuz.
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (izmir) - Sayın Başkanım, Sayın Erbaş'ın
sorunlarına da yazılı olarak cevap vereceğim.
BAŞKAN — Sayın Erbaş, sorularınız yazılı olarak cevaplandırılacaktır; Sayın Bakanın beya
nı o istikamettedir.
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır; şimdi, maddeyle ilgili değişiklik önergeleri
ni, önce geliş sırasına göre, sonra aykırılık sırasına göre okutacağım ve aykırılığına göre işleme ko
yacağım.
Ancak; madde dört fıkradan ibarettir, 17.5.1994 tarihinde verilmiş 16 önerge var; daha sonra
dan verilmiş 13 önerge var.
Sayın Fethullah Erbaş ve arkadaşlarının verdiği 13 önerge var; daha sonra verildiği için -sade
ce zabıtlara geçmesi bakımından- "Fethullah Erbaş ve arkadaşlarının önergeleri vardır" ifadesini
kullanıyorum; ancak içtüzük 88'e göre işleme koymam mümkün değildir.
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Benim de önergem var Sayın Başkan.
BAŞKAN — Efendim, zatı âlinizin önergesi işleme tabi tutulacak önergeler arasinda bulunu
yor.
Buyurun okuyun efendim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2 nci maddesiyle düzenlenen ek madde
17'nin birinci fıkrasındaki "Ulaştırma Bakanınca" ibaresinin "Yüksek Planlama Kurulunca" şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
Hatay

A. Şeref Erdem
Burdur

Süleyman Ayhan
Çanakkale
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2 nci maddesiyle düzenlenen ek madde
17'nin birinci fıkrasındaki "Ulaştırma Bakanınca" ibaresinin "Başbakanca" şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
Hatay

Süleyman Ayhan
. Çanakkale
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2 nci maddesiyle düzenlenen ek madde
17'nin birinci fıkrasındaki "Ulaştırma Bakanınca" ibaresinin "Bakanlar Kurulunca" şeklinde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
' Adana

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

.Abdullah Kınalı
Hatay

A. Şeref Erdem
Burdur

Süleyman Ayhan
Çanakkale
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2 nci maddesiyle düzenlenen ek madde
17'nin birinci fıkrasındaki "satılmasına" kelimesinden sonra gelmek üzere "Hazine ye Dışticaret
Müsteşarlığının teklifi üzerine" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
Hatay

A. Şeref Erdem
Burdur

Süleyman Ayhan
Çanakkale
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2 nci maddesiyle düzenlenen ek madde
17'nin ikinci fıkrasındaki "Yüksek Planlama Kurulunca" ibaresinin "Ulaştırma Bakanınca" şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
Hatay

A. Şeref Erdem
Burdur

Süleyman Ayhan
Çanakkale
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2 nci maddesiyle düzenlenen ek madde
17'nin ikinci fıkrasındaki "Yüksek Planlama Kurulunca" ibaresinin "Başbakanca" şeklinde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
Hatay

A. Şeref Erdem
Burdur

Süleyman Ayhan .
Çanakkale
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2 nci maddesiyle düzenlenen ek madde
17'nin ikinci fıkrasındaki "Yüksek Planlama Kurulunca" ibaresinin "Bakanlar Kurulunca" şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
Hatay

Süleyman Ayhan
Çanakkale
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2 inci maddesiyle düzenlenen ek madde
17'nin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
Hatay

A. Şeref Erdem
Burdur

Süleyman Ayhan
Çanakkale
"Hisse senetlerinin satışına ilişkin usul ve esaslar Yüksek Planlama Kurulunca belirlenir."
; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2 nci maddesiyle düzenlenen ek madde
17'nin üçüncü fıkrasındaki "Posta" kelimesinden sonra gelmek üzere "ve Telgraf ibaserinin ilave
edilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
Hatay

A. Şeref Erdem
Burdur

Süleyman Ayhan
Çanakkale
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2 nci maddesiyle düzenlenen ek madde
17'nin üçüncü fıkrasındaki "Yüksek Planlama Kurulu" ibaresinin "Bakanlar Kurulu" olarak değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
Hatay

A. Şeref Erdem
Burdur

Süleyman Ayhan
Çanakkale
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2 nci maddesiyle düzenlenen ek madde
17'nin üçüncü fıkrasındaki "Yüksek Planlama Kurulu" ibaresinin "Başbakan" olarak değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
Hatay

A. Şeref Erdem
Burdur

Süleyman Ayhan
Çanakkale
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2 nci maddesiyle düzenlenen ek madde
17'nin üçüncü fıkrasındaki "Yüksek Planlama Kurulu" ibaresinin "Ulaştırma Bakanı" olarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
Hatay

Süleyman Ayhan
Çanakkale
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2 nci maddesiyle düzenlenen ek madde
17'nin dördüncü fıkrasındaki "Sermaye Şirketine" ibaresinin "yerli ve yabancı sermaye şirketleri
ne" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
Hatay

A. Şeref Erdem
Burdur

Süleyman Ayhan
Çanakkale
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2 nci maddesiyle düzenlenen ek madde
17'nin dördüncü fıkrasındaki "ve ruhsatları "ibaresinin, fıkra metninden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
Hatay

A. Şeref Erdem
Burdur

Süleyman Ayhan
Çanakkale
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2 nci maddesiyle düzenlenen ek madde
17'nin dördüncü fıkrasındaki "Yüksek Planlama Kurulunun" ibaresinin "Ulaştırma Bakanının"
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Selahattin Karademir
Kahramanmaraş

Abdullah Kınalı
Hatay

A. Şeref Erdem
Burdur

Süleyman Ayhan
Çanakkale
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı tasarısının, 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
EK MADDE 17. — Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi hisselerinin yüzde 49'unun sa
tılmasına, PTT çalışanları ve emeklileri ile küçük tasarruf sahiplerine tanınacak ayrıcalıkları da
kapsayacak şekilde satışa ilişkin usul ve esasların belirlenmesine Ulaştırma Bakanınca karar veri
lebilir.
Satışa arz edilecek hisselerden T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne ayrılacak payı belir
lemeye Ulaştırma Bakanı yetkilidir.
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketince yürütülen hizmetlerden ek madde 18'e göre ser
maye şirketlerine verilen işletme lisans ve ruhsatları karşılığı alınan ücretler ile hisse senetlerinin
satış hâsılatlarından Türk telekomünikasyon anonim şirketlerine ayrılacak paylar üzerinden Ulaş
tırma Bakanının belirleyeceği kısım ile T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait hisselerden el
de edilecek gelirler öncelikle posta hizmetlerinin geliştirilmesinde kullanılır.
Gerekçe : Türk Telekomünikasyon Şirketinin yüzde 51 hissesinin devlete kalmasının devlet
tekelinin süreceğine göre, şirketin yüzde 49'unun satış şartları ve usulüne Ulaştırma Bakanının ka
rar vermesi, Bakanın görev ve mesuliyeti içerisinde yer almaktadır. Daha evvel yüzde 100'ü kont-
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rol ederken, şimdi satiş usullerinin YPK tarafından belirlenmesi koalisyon hükümetleri döneminde
hükümet kanatlan arası pazarlık ortamı getireceğinden ve kanun maksadı dışında engelleme yapı
labileceği malumdur.
Bu gerekçeyle, kanun maksadı doğrultusunda çalışması için yetki ve sorumluluk Ulaştırma
Bakanına verilmektedir.
Gürhan Çelebican
istanbul

Işın Çelebi
İzmir

Selçuk Maruflu
İstanbul

Güneş Taner
İstanbul

Cengiz Bulut
İzmir
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önergeleri geliş sırasına göre okuttum, şimdi aykırılık sı
rasına göre tekrar okutup, işleme tabi tutacağım.
En aykırı önergeyi okutuyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı tasarının 2 ncî maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ek Madde 17. — Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi hisselerinin yüzde 49'unun satıl
masına, PTT çalışanları ve emeklileriyle küçük tasarruf sahiplerine tanınacak ayrıcalıkları da kap
sayacak şekilde, satışa ilişkin usul ve esasların belirlenmesine Ulaştırma Bakanınca karar verilebilir.
Satışa arz edilecek hisselerden T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne ayrılacak payı belir
lemeye Ulaştırma Bakanı yetkilidir.
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketince yürütülen hizmetlerden Ek Madde 18'e göre ser
maye şirketlerine verilen işletme lisans ve ruhsatları karşılığı alınan ücretler ile hisse senetlerinin
satış hâsılatlarından Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketine ayrılacak paylar üzerinden Ulaştır
ma Bakanının belirleyeceği kısmı ile T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait hisselerden elde
edilecek gelirler öncelikle posta hizmetlerinin geliştirilmesinde kullanılır.
Gürhan Çelebican
İstanbul
ve arkadaşları
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Çoğunluğumuz
olmadığı için kabul etmiyoruz efendim.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Sayın Başkanım, Yüce Meclisin
takdirine bırakıyoruz.
BAŞKAN - Sayın Çelebican?..
GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) — Sayın Güneş Taner konuşacak efendim.
BAŞKAN — Sayın Taner, buyurun efendim. ,
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu önergemizde iki husu
su dikkate alarak ve bu kanunun memlekete ve millete en hayırlı şekilde çalışmasını dileyerek gö
rüşümüzü arz edeceğim.
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Birincisi, hepinizin bildiği gibi, PTT çalışanları vardı; tabiî emeklilerini de içerisine almak,
fevkalade faydalı bir iştir. Yıllar yılı burada çalışıp da emekli olduktan sonra bu hakkı kaybetme
lerine gönlümüz elvermediği için kendilerini buraya ilave ettik.
İkinci husus da; hepinizin bildiği gibi, Yüksek Planlama Kuruluna verilecek bir yetkiyle, da
ha ileride koalisyon hükümetleri arasında bir bakanlığı uhdesinde bulunan ve özelleştirme gibi he
pinizin malumu olduğu bir konuda, koalisyon nazarlıkları şeklinde gelip de kanunu çalıştırmaya
cak bir şekle girmesine gönlümüz razı olmadı, bu yüzden, bu en iyi bir şekilde çalışabilmesi için,
bu tasarıyı getiren hükümetin ve bugüne kadar bu işi yüklenmiş olan Ulaştırma Bakanlığının me
suliyeti altında bulunmasını en doğru olarak gördük.
Bu duygu ve düşüncelerle, önergemizin kabulünü arz ederiz.
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Taner.
' Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. (ANAP sıralarından alkışlar)
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ek Madde 17'nin birinci fıkrasındaki "Ulaştırma Bakanınca" ibaresinin "Yüksek Planlama
Kurulunca" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
.

Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları

BAŞKAN - Sayın Komisyon?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) efendim.

Katılmıyoruz

BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır.
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ek Madde 17'nin birinci fıkrasındaki "Ulaştırma Bakanınca" ibaresinin "Başbakanca" şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN - Sayın Komisyon?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) efendim.
BAŞKAN — Sayın Hükümet?..

.
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ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır.
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ek Madde 17'nin birinci fıkrasındaki "Ulaştıfma Bakanınca" ibaresinin "Bakanlar Kurulunca"
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN - Sayın Komisyon?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz
efendim.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır.
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :

*

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ek Madde 17'nin birinci fıkrasında yeralan "satılmasına" kelimesinden sonra gelmek üzere
"Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının teklifi üzerine" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN - Sayın Komisyon?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz
efendim.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır.
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabili etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
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Türkiye Bilyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ek Madde 17'nin ikinci fikrasmdaki "Yüksek Planlama Kurulunca" ibaresinin "Ulaştırma Ba
kanınca" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN - Sayın Komisyon?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Daha önceki
Önergede kabul edilmişti, katılmıyoruz buna.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..

•

ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır.
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ek Madde 17'nin ikinci fıkrasındaki "Yüksek Planlama Kurulunca" ibaresinin "Başbakanca"
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN — Sayın Komisyon?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) efendim.

Katılmıyoruz

BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır.
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ek Madde 17'nin ikinci fıkrasındaki "Yüksek Planlama Kurulunca" ibaresinin "Bakanlar Ku
rulunca" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
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BAŞKAN - Sayın Komisyon?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) efendim.

Katılmıyoruz

BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır.
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ek Madde 17'nin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
"Hisse senetlerinin satışına ilişkin usul ve esaslar Yüksek Planlama Kurulunca belirlenir."
BAŞKAN — Sayın Komisyon?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) efendim.

Katılmıyoruz

BAŞKAN — Sayın Hükümet?..
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır.
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer, önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ek Madde 17'nin üçüncü fıkrasındaki "Posta" kelimesinden sonra gelmek üzere "ve Telgraf'
ibaresinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN - Sayın Komisyon?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz
efendim.
BAŞKAN — Sayın Hükümet?..
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır.
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Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ek Madde 17'nin üçüncü fıkrasındaki "Yüksek Planlama Kurulu" ibaresinin "Bakanlar Kuru
lu" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları

'
BAŞKAN - Sayın Komisyon?..

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor.
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ek Madde 17'nin üçüncü fıkrasındaki "Yüksek Planlama Kurulu" ibaresinin "Başbakan" ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN - Sayın Komisyon?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN. (İzmir) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor.
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ek Madde 17'nin üçüncü fıkrasındaki "Yüksek Planlama Kurulu" ibaresinin "Ulaştırma Ba
kanı" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
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BAŞKAN - Sayın Komisyon?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..

x

ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor.
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ek Madde 17'nin dördüncü fıkrasındaki "sermaye şirketlerine" ibaresinin "yerli ve yabancı
sermaye şirketlerine" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN - Sayın Komisyon?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor.
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ek Madde 17'nin dördüncü fıkrasındaki "ve ruhsatları" ibaresinin fıkra metninden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN - Sayın Komisyon?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor.
Önerge sahibinin söz talebi var mı? Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
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Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ek Madde 17'nin dördüncü fıkrasındaki "Yüksek Planlama Kurulunun" ibaresinin "Ulaştırma
Bakanının" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN - Sayın Komisyon?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz efendim.
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Oylarken dikkate alacağım efendim.
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Sayın milletvekilleri, Ek 17 nci maddeyi önerge istikametinde yapılan değişiklikle birlikte oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir
Sayın milletvekilleri, Ek 18 inci maddenin müzakerelerine geçtiğimiz takdirde çalışma süre
mizin yetmeyeceği bilinmektedir.
Bu sebeple, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 10 Haziran 1994 Cuma günü saat
15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati: 23.30

_

_©
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

L - Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın, Muş-Merkez-Eralanı köyünden gözaltına alındık
tan sonra ölü olarak bulunduğu iddia edilen kişilere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Ment
şe 'nin yazılı cevabı (7/3696)
'
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim.
Leyla Zana
Diyarbakır
Adem Simin, Fadıl Baran, Yusuf Söylemez adlı insanlarımız 3 Kasım 1993 günü Muş il mer
kezine bağlı Eralanı (Kürtmeydan) Köyüne giderken güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmış
lardır. Görgü tanıklarına göre, Eralan Köyü yakınlannda gözaltına alman köylüler Murat köprüsü
civannda kurşuna dizilmiş ve olay yerinde gömülmüşlerdir.
1. Adem Simin, Fadıl Baran, Yusuf Söylemez adlı kişiler hangi gerekçeyle gözaltına alınmış
lardır?
2. Bu insanlanmız ne şekilde katledilmiştir? Otopsileri yapılmış mıdır? Otopsi ve ölüm şekil
leri haklanda açıklama yapılması düşünülmekte midir?
3. Gözaltında öldürüldükleri söylenen bu kişilerin ölümleriyle ilgili ciddî soruşturma yapılmış
mıdır? Failler belirlenip cezalandırılmış mıdır? Şimdiye kadar bu olaydan haberdar değilseniz, bun
dan sonra ne gibi bir işleme gideceksiniz?
4. Emniyet güçlerinin her işleminden'siyasal olarak sorumlu olduğunuz düşünülürse, istifa et
meyi düşünüyor musunuz?
• ;.T.C .
İçişleri Bakanlığı
Jandarma Genel Komutanlığı
HRK.: 7504-183-94/ASYŞ.Ş.ŞtK.(1187)
Konu : Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

31.5.1994

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 11 Şubat 1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/36968107/31382 sayılı yazısı.
Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'mn, Muş İli, Eralanı Köyü yakınlannda bazı vatandaşların
Güvenlik Güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkence ile öldürüldükleri iddiasına ilişkin vermiş
olduğu soru önergesi incelenmiştir.
1. 1993 yılının Ekim ayı içerisinde, Güvenlik Kuvvetleri tarafından Muş-Diyarbakır-Bingöl
üçgeninde yer alan Şenyayla Bölgesinde geniş çaplı operasyonlar yapılmıştır. Her üç ilimize yapı
lan saldırılarda terör örgütünün Us olarak kullandığı ve lojistik destek sağladığı sığmaklan ve barınaklan imha edilmiş, zaman zaman teröristlerle sağlanan temaslar neticesinde birçok terörist silah
ları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmişlerdir.
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2. Muş İli, Eralanı Köyü yakınlarında 31.10.1993 günü meydana gelen olayda, yaklaşık (15)
kişilik bir terörist grubun köye gelerek, önergede adları geçen Adem Simin, Fadıl Baran, Yusuf
Söylemez ve Vahdet Yalçın'ı yanlarına alarak köyün (2-3) km. uzağında ve Murat Nehri kenarın
da bulunan Gürgün Mezrasına götürmüşler ve daha sonra şahıslan silahla öldürerek, cesetlerini
nehre atmışlardır. Şahıslardan Vahdet Yalçın ise ölü numarası yaparak yaralı olarak kurtulmayı ba
şarmış ve bilahare Muş Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Bu olay Vahdet Yalçın'in ifa
desi ve ölen Fadıl Baran'in ailesinin beyanı ile de doğrulanmaktadır.
3. Önergede adı geçen Adem Simin'in terör örgütünün yerel işbirlikçisi olduğu, oğullanndan
M. Cihan Simin'in dağ kadrosunda olduğu sırada işlediği bir suçtan dolayı örgütçe öldürüldüğü, di
ğer oğlu Harun Simin'in ise terör örgütünde iken yakalanarak tutuklandığı ve halen Diyarbakır Ce
zaevinde bulunduğu tespit edilmiştir.
Arz ederim.
Nahit Menteşe
İçişleri Bakanı
2. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Unesco Millî Komitesinin harcamalarına ilişkin
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/3710)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorulann Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevaplan
dırmasını saygı ile arz ederim.
Lütfü Esengün
Erzurum
Soru:
- 1993 Malî Yılı Bütçesinden Unesco Türkiye Millî Komitesine aynlan para, anılan komite
hesabına aktarılmış mıdır?
- 1993 yılı ve daha önceki yıllarda Millî Komitenin harcamaları denetlenmekte midir?
- Denetleme sonunda Bakanlığın elinde bir rapor var mıdır?
- Unesco Millî Komitesine tahsis edilen ödeneklerle, yaptığı çalışmalar arasında uyum var mı
dır?
- Unesco Millî Komitesinin son on yıllık çalışmalarıyla Ülkemize hangi faydalan sağlamıştır?
T.C.
Millî Eğiüm Bakanlığı
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.022-94/1548
Konu: Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

8.6.1994

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 14.2.1994 gün ve Kan. Kar. Md. 7/3710-8132/31439 sayılı ya
zısı.
Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün'ün "Unesco Millî Komitesinin Harcamalarına"
ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir.

— 395 —

T.B.M.M.

B:114

9.6.1994

0:4

1. Bakanlığımızın 1993 yılı Bütçesinin transferler tertibinden 2 milyar 910 milyon TL. ödenek
UNESCO Millî Komisyonunun T.C. Ziraat Bankası Kavaklıdere Şubesindeki hesabına aktarılmış• tır.

.

2. UNESCO Millî Komisyonunun faaliyetleri Uluslararası Türkiye Millî Komisyonu Yönet
meliğin 15'inci maddesi gereğince 3 kişilik kurulca denetlenmekte ve denetleme raporları Genel
Kurul toplantısında üyelerin bilgilerine sunulmaktadır.
Ayrıca, 1.1.1991 ve 26.10.1993 tarihleri arasında Bakanlığımız müfettişlerince de denetleme
yapılmıştır.
3. UNESCO Millî Komisyonun denetleme raporları Bakanlığımızda mevcuttur.
4. Tahsis edilen ödenekler, Komisyon Yönetmeliğinin 4'üncü maddesinde belirtilen amaçlar
çerçevesindeki faaliyetleri gerçekleştirmek üzere kullanılmaktadır. Tahsis edilen ödeneklerin yapı
lan çalışmalara uygunluğu Genel Kurul toplantılarında değerlendirilmektedir.
5. UNESCO Millî Komisyonunun Son On Yıllık Çalışmalarına İlişkin Bilgi Notu ekte sunul
muştur.
Arz ederim.
Nevzat Ayaz
Millî Eğitim Bakanı
UNESCO Türkiye Millî Komisyonunun İletişim Alanında 10 Yıllık
Çalışmalarından Örnekler
1. Kültürel Değişme ve İletişim Semineri, 4-5 Nisan 1985, Ankara
2. Şiddet ve Kitle İletişim Araçları Semineri, 25-27 Kasım 1985, İstanbul
Hürriyet Vakfının da katılımı ile düzenlenen bu seminere Amerika'dan Prof. Herbert Schiller
ve Prof. Hami t Movvlana, ingiltere'den de Prof. James Halloran katıldı.
3. Teknolojik Gelişmeler Karşısında Gazetecilik Eğitimi Semineri 8-9 Aralık 1986, Eskişehir,
Anadolu Üniversitesi
4. Türkçe konuşan Kafkasya, İç Asya ve Türkiye arasında iletişimde işbirliği konferansı 2627 Kasım 1992
UNESCO merkezinin ve Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA)'nın katılımlarıyla düzen
lenen bu konferansın sonunda Türkçe Konuşan Ülkeler Haber Ajansları Birliği kuruldu.
5. Yeni Radyo-TV Yasası hazırlıkları:
UNESCO bu konuda çeşitli uzman toplantıları düzenlediği ve hazırladığı raporu 1992 başla
rında Devlet Bakanlığına iletti.
6. İletişim Dünyası: UNESCO 1986'dan beri iletişim fakültelerine ve gazetecilere seslenen iki
aylık bir araştırma dergisi yayınlamaktadır.
7. UNESCO Genel Konferanslarında iletişim programı çalışmaları:
Millî Komisyon Genel Konferanslara iletişim tasarılarıyla ilgili eleştiriler ve öneriler sunmak
tadır.
8. MacBride Raporu : UNESCO bu raporu Türkçe çevirtip 1993 sonlarında yayınlamıştır.
9. Medialarda İnandırıcılık ve Kamu Hizmeti Paneli 14 Ocak 1994, İstanbul
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Millî Komisyon son olarak medialarda inandırıcılık ve kamu hizmeti konusunda bir panel dü
zenlemiş ve buna başta Devlet Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna olmak üzere, üniversite profesörleri
ve özel radyo temsilcileri katılmıştır.
UNESCO'nun 40'inci yılı İstanbul Haftası
Millî Komisyon UNESCO'nun 40'inci kuruluş yılını kutlamak için 3-9 Kasım 1986'da İstan
bul'da büyük bir toplantı düzenledi. 11 ülkeden gelen 70 temsilcinin katıldığı bu toplantılarda şu
konular görüşüldü:
1. UNESCO'nun uluslararası anlayışının gelişmesine ve barışa katkıları;
2. Balkan ülkeleri okullarında okutulan tarih ve coğrafya kitaplarının uluslararası düşmanlık
ları kışkırtmayacak bir biçimde yeniden yazılması;
3. Kültürel Varlıkların Korunması;
4. Kaçırılmış eserlerin geri verilmesi;
5. Okuma-yazma kampanyalarının güçlendirilmesi;
6. Millî Komisyonlar arasında işbirliği.
Uluslararası Hoşgörü Yılı
1995 yılının Uluslararası Hoşgörü yılı olarak ilan edilmesi konusunda ilk girişimler 1991 yı
lında Paris'te Daimi Temsilciliğimiz tarafından yapıldı. Hazırlanan ilk öneri 1992'de UNESCO
Yürütme Konseyine sunuldu ve çok olumlu karşılandı.
Bu öneri UNESCO Genel Konferansının 1992 sonundaki 26'ncı toplantısına getirildi ve onay
landı.
Bunun üzerine UNESCO Birleşmiş Milletlere başvurularak 1995 yılının Hoşgörü Yılı ilan
edilmesini istedi. Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi bu öneriyi olumlu karşıladı ve ECOSOC
aracılığı ile Birleşmiş Milletler Genel Asamblesinin 48'inci toplantısına bir karar önerisi getirilme
sine karar verdi.
v
Bu hazırlıkların ışığında 16-17 Nisan 1993'te İstanbul'da UNESCO Genel Müdürünün de ka
tıldığı büyük bir toplantı düzenlendi ve bu konuda bir Bildirge tasarısı kabul edildi.
Bunun ardından, Mayıs 1993'te UNESCO Yürütme Kurulu ayrıntılı bir çalışma programı sap
tadı. UNESCO Genel Konferansında 1993 Kasımında yaptığı 27 nci toplantı sonunda Hoşgörü Yı
lı konusunda alınan kararları ilan etti.
UNESCO'nun son kararından birkaç hafta sonra da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1995 yı
lını Hoşgörü Yılı olarak ilan etti.
Bu konuda ilk girişimin Türkiye'den gelmesi uluslararası planda ülkemize puan kazandıran bir
olay olmuştur.
Tolerans yılı konusunda son zirve toplantısı da 1995 Eylülünde Türkiye'de yapılacak ve ke
sin bir bildirge tasarısı bu toplantıda hazırlanarak UNESCO Yürütme Kuruluna sunulacaktır.
Hıfzı Topuz
UNESCO Türkiye Millî Komisyonunun Son On Yıllık Çalışmaları İle İlgili Bilgi Notu
1. Kurucuları arasında ülkemizin de bulunduğu Güney-Doğu Avrupa'da eğitimin yenileştiril
mesine yönelik araştırma ve geliştirme konularında işbirliği programı (CODIESEE) ile ilgili çalış
malara etkin olarak katılıyoruz. Bu alanda :
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16-18 Kasım 1983'de Ankara'da "Orta Öğretim Programları - içeriğin yapısı ve analizi" ko
nulu uluslararası bir toplantı düzenlendi.
2. 4-9 Mayıs 1981 'de Madrid'de toplanan Avrupa Bölgesi Millî Komisyonları toplantısında
eğitim alanında ortak incelemelere başlama kararı alındı ve 31 Mart - 2 Nisan 1982'de Viyana'da
ondört konu saptandı, Türkiye 5 projeye katılabileceğini bildirdi.
3. 3-5 Aralık 1984'de italya'da düzenlenen "Yetişkinler Eğitimi Uluslararası Konferansı" çer
çevesinde;
- Çevrenin korunması;
- Hayatın kalitesi ve barış;
- Yetişkinlere yönelik okuma-yazma programlarına katılma ve motivasyon;
- Yetişkin eğitimi ve kültür değerleri île tarihî değerlerin yeniden keşfi
gibi konular üzerinde duruldu.
4. Ülkemizde yetişkin eğitiminin bugünü, yarını, öncelikleri ve bu alanın ihtiyaçlarını sapta
mak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliğiyle 16-18 Nisan 1984 günlerinde Ankara'da "Ye
tişkin Eğitimi (yaygın eğitim) uzmanları" toplantısı düzenlendi.
5. 25-27 Eylül 1984 tarihleri arasında Yugoslavya'da düzenlenen "Göçmen işçi çocuklarının
eğitimi konusunda, göçmen işçi gönderen ve kabul eden ülkeler arasında işbirliği" konulu toplan
tıya Prof. Dr. Nurhan Akçaylı katıldı ve
Uluslararası metod ve araç-gereçlere daha çok itibar edilmesi, konuların yalnızca göç alan ül
ke tarafından değil, ikili ve çok taraflı anlaşma ve görüşmelerle düzenlenmesi, bilimsel araştırma
ların bilgi alış-verişiyle geliştirilmesi; sorunların gerçek boyutlarıyla tanımlanmasının sağlanması
gibi hususlar üzerinde duruldu.
6. 3. Dünya toplumlarıyla iyi bir örnek olacağı kanısıyla, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştır
ma Kurumu (TÎTAK) tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur.
Amacı: İnsan ve toplum konularında yapılacak araştırmalarda izlenecek politikaların saptan
masına yardımcı olmak; bu konularda her türlü inceleme ve araştırmaları yapmak, özendirmek; bu
alandaki çalışmalar arasında koordinasyonu sağlamak ve araştırmacı yetiştirmektir.
7. UNESCO tarafından yeniden yazımı yaptırılan "İnsanlığın Bilimsel ve Kültürel Gelişmesi
nin Tarihi" çalışmalarına katkıda bulunmak için 1-3 Ekim 1984'de "Osmanlı İmparatorluğu ile
Arap ve Afrika Devletleri arasındaki ilişkiler" konulu uluslararası bir kollokyum düzenlendi.
8. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu bünyesinde oluşturulan, Kültürel ve Doğal Varlıklar
Özel Komitesi çalışmaları sonucunda, "Dünya Kültürel ve Doğal Varlıklar Listesi"ne öncelikle gir
mesinde yarar gördüğü kültürel ve doğal varlıklarımızı saptayarak, UNESCO'ya sundu.
9. UNESCO, "Küçük Asya Dekoratif Sanatlar Albümü"nün editörlüğü için Prof. Dr. Günsel
Renda ile bir kontrat imzaladı. Bu konuda 26-28 Kasım 1984 tarihlerinde İstanbul'da bir toplantı
yapıldı.
•
10. Uluslararası anlayışın geliştirilmesinde haberleşme ve iletişimin rolü konusunda 3-5 Ma
yıs 1984'de İtalya'da yapılan toplantı ile; "Kalkınma ve uluslararası anlayışın geliştirilmesinde ile
tişim ve haberleşmenin rolü" konusunda Varşova'da yapılan toplantıda :
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Haberlerin tarafsızca, çarpıtılmadan ve gerçeklerine uygun olarak verilmesi, önemli bir güç
olan basının, gazetecilerce çok büyük bir dikkatle kullanılması; uluslararası anlayışın sağlanabil
mesi için tüm ülkeler arasında gazeteci değiş-tokuşunun teşvik edilmesi;' Millî Komisyonlar ve
- UNESCO'nun işbirliği ile bu konudaki programların geliştirilmesi gibi hususlar ele alındı.
11. UNESCO'nun "1985 Uluslararası Gençlik Yılı" münasebetiyle "Yarının yaşamı için ko
nut ve çevresi" konulu uluslararası mimarlık yarışmasına katılma çağrısına Millî Komisyonumuz
katıldı ve 5 proje, uluslararası jürinin değerlendirmesine sunuldu. Ödül ve mansiyon alanlara ödül
lerin yanı sıra UNESCO'nun gönderdiği uluslararası kampanyalarla ilgili madalyalar verildi.
12. Millî Komisyonumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, "Millî Saraylar" ko
nusunda düzenlenecek sempozyumun UNESCO aracılığı ile yabancı kuruluşlara duyurulması iste
ğini yerine getirdi ve bunun sonucu olarak 16-17 Kasım 1984'de İstanbul'da yapılan toplantı da
UNESCO Genel Direktörünü Brahim Errahmani temsil etti.
13. UNESCO'nun desantralizasyon ile ilgili soru kâğıdına cevap verilerek;
- Özellikle çeşitli kültürlerden oluşan Asya-Pasifik bölgesi için güncel bir sorun olan desant
ralizasyon sorununun, UNESCO ilkelerinin çarptırılmasına ve zayıflatılmasına
meydan vermeden süratle çözüm beklediği;
- Millî Komisyonlara bu süreç içinde daha faal görevler verilmesinin faydalı olacağı ve niha
yet desantralizasyonun UNESCO'nun geleceği için önem taşıyan bölgelerarası işbirliğinin gelişti
rilmesine katkıda bulunulmasına yararlı olacağı belirtildi.
14. UNESCO'nun Millî Komisyonlar yasası ile ilgili soru kâğıdına verilen cevap;
- Genel Kurulumuzun yapısı, Yönetim Kurulunun çalışmaları, komitelerin fonksiyonu, Millî
Komisyonun, üyesi olan ve olmayan kuruluşlarla işbirliği, Asya-Pasifik bölgesinin de üyesi olmak
la üstlenilen yeni görevler, UNESCO ile ilişkiler ve işbirliği, UNESCO'nun onayladığı sözleşme
ler konusunda Hükümetimizi aydınlatma girişimlerimiz, Millî Komisyonların fonksiyonlarının
önemine olan inancımız, onlarla yaptığımız ortak çalışmalar, sürdürdüğümüz ilişkiler, BIE ve CEPES'le temaslarımız, Asya-Pasifik bölgesel bürosunun çalışmalarına katkılarımız ve Millî Komis
yonun hükümet nezdindeki danışmanlık rolü hakkında geniş bilgiler verildi.
15. 14-18 Ocak 1985'de Paris'te, "Folklorun korunması" konulu uzmanlar toplantısı yapıldı.
Toplantıya Nevid Kodallı ve Prof. Dr. Orhan Acıpayamlı katıldılar.
Toplantıda, folklor incelemeleri ile ilgili olarak arşivleme, belgeleme, folklor müzeleri kurma
gibi konular ele alındı.
16. "Şiddet ve Kitle İletişim Araçları" konusunda 25-27 Kasım 1985 günlerinde İstanbul'da
uluslararası bir seminer yapıldı.
Seminerde, şiddetin iletişim araçlarından kaynaklanmadığı, iletişim araçlarının şiddet olayla
rını sadece saptadığı ve kamuoyuna yansıttığı vurgulandı.
17. Millî Komisyonumuz CODIESEE Türkiye Koordinatörfüğü ile işbirliği yaparak Anka
ra'da 12-17 Mayıs 1986'da "Genel eğitim çerçevesinde teknoloji eğitimi" konulu bir seminer dü
zenledi.
Genel Kurul ve iki çalışma grubu halinde çalışmalarını sürdüren seminerde, teknoloji eğitimi
ile ilgili uluslararası deneyim ve eğilimler tartışıldı. Program geliştirme ile ilgili kavram ve ilkeler
konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu ve ele alınan basın, ulaşım, enerji gibi belirli projelerde
öğrenciler için eğitim malzemesi hazırlandı.
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18. 28 Nisan - 2 Mayıs 1986 tarihleri arasında Ankara'da, UNESCO'nun da maddî katkısıyla
"Çağdaş uygarlık karşısında gelenekçi kültürler; laiklik kavramı" konusunda uluslararası bir top
lantı düzenlendi.
Toplantı, laiklik kavramına açıklık getirme, laiklik bilincinin kitlelerde yayılması, laikliğin
çağdaş dünyadaki fonksiyonunun belirlenmesi, laikliğin dünyanın çeşitli ülkelerinde nasıl anlaşıl
dığının, nasıl uygulandığının saptanması açısından yararlı oldu.
19. 7-10 Temmuz 1986 tarihleri arasında Ankara'da, Millî Komisyonumuz ve Türkiye Felse
fe Kurumunun işbirliği ile, UNESCO'nun I. Anaprogramım oluşturan dünya problemlerine ilişkin
teorik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla, "Dünya problemleri karşısında felsefe" konusunda
bir seminer düzenlendi.
Seminerde, dünya problemlerine çözüm ararken insan haklarının sürekli olarak göz önünde tu
tulmasının, çözüme götürecek doğru yolu gösteren ilke olduğu belirlendi.
20. UNESCO'nun 40 ncı yıldönümünde Millî Komisyonumuz 3-9 Kasım 1986 tarihlerinde İs
tanbul'da "Uluslararası UNESCO Haftası" düzenledi.
Haftada sırasıyla, "Uluslararası anlayışın geliştirilmesinde UNESCO'nun katkısı ve Millî Ko
misyonların Rolü", "Kültür varlıklarının korunması ve uluslararası anlayış", "Okuma-yazma Kam
panyaları" ve "Balkan ülkelerinde okutulan tarih ve coğrafya kitaplarının düşmanlık telkin edici,
onur kırıcı ve küçük düşürücü ifadelerden arındırılması" konularının bulunduğu 4 uluslararası top
lantı yer aldı.
21. UNESCO'nun Asya-Pasifik Bölgesi Eğitim Bürosu İnsan ve Toplum Bilimleri Birimi,
Millî Komisyonumuza başvurarak bölge ülkelerinde toplum bilimlerinin durumu konusunda yapı
lan incelemelerin tamamlanması amacıyla "Türkiye'de Toplum Bilimleri" konusunda bir rapor is
teyerek bu çalışmaya 2000 $ maddî katkıda bulunabileceğini belirtti.
Millî Komisyon bünyesinde kurulan komite, Türkiye'de insan ve toplum bilimlerinin (beşerî
coğrafya, psikoloji, antropoloji, yönetim diplomasisi, nüfus bilimleri, hukuk, insan hakları, tarih,
ilahiyat, enformatik, dil bilim, filoloji, sosyoloji, sanat tarihi, ekonomi, arkeoloji, felsefe ve eğitim)
kısa bir tarihçesini, öğretim ve araştırma kurumlarını, bu bilimlerin geliştirilmesi için görüşlerini,
uluslararası, bölgelerarası ve bölgesel işbirliği için önerilerini içeren bir rapor hazırladı.
22. Asya-Pasifik bölgesi insan ve toplum bilimleri bölgesel bürosunun maddî katkısıyla "Türk
kadını hakkında yazılan yazılardan oluşan bir antoloji" veya "Türk toplumunda kadın" konusunda
3-4 kişi tarafından yazılmış, üniversite düzeyindeki kurslarda okutulacak kitap için Millî Komisyo
numuz Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Ferhunde Özbay'a öneri
de bulunmuş ve Dr. Ferhunde Özbay tarafından hazırlanan "The Study on Women in Turkey : An
Anthology" adlı belgeyi Asya-Pasifik İnsan ve Toplum Bilimleri Bölge Bürosuna iletmiştir.
23. Asya-Pasifik Bölgesi çalışmalarında :
Bölge Kültür Danışmanlığı bizden kültür mevzuatı ile ilgili bir inceleme istedi, inceleme için
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın adı bildirildi.
24. 6-7 Haziran 1985 tarihlerinde İstanbul-Göreme Kampanyası çerçevesinde, İstanbul'da bir
toplantı yapıldı.
Amaç : Kampanya hedeflerine yönelik olarak İstanbul-Göreme konusunda yapılan ve yapıla
cak olanların gözden geçirilmesi, kamuoyunu duyarlı kılmak ve millî kampanyaya katkı sağlamak,
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kuruluşlararası iletişim, koordinasyon ve işbirliği sağlamak, uluslararası ve millî kampanyada pa
ralellik sağlamak, konu ile ilgili planlama ilkelerini belirlemekti.
25. 23-28 Haziran 1987'de Budapeşte'de düzenlenen "Avrupa Millî Komisyonları" toplantı
sında üçüncü orta vadeli plan ile Kültürel Kalkınma Dünya Onyılı üzerinde görüşmeler yapılmış
ve temsilcimiz toplantıya "UNESCO Sözleşmesinin esinlendiği ilkelerin doğuş ve gelişim tarihini
aydınlatan eserlerin üye ülkelerin kendi dillerinde halka sunulması"; "Avrupa Kültür Tarihinin ya
zımı" ve "Çağdaş uygarlık karşısında gelenekçi kültürler" konulu üç öneri sunmuştur.
26. Balkan ülkeleri UNESCO Millî Komisyonları XIII. Konferansı, 21-23 Haziran 1988 tarih
lerinde Ankara'da toplandı.
Toplantının ana konusu : "Balkan ülkelerinde okutulan tarih coğrafya kitaplarının düşmanlık
telkin edici ifadelerden arındırılması"; 1964'den. bu yana toplanan Balkan Ülkeleri Millî Komis
yonları kararları ile gerçekleştirilen işbirliği türlerinin "Balkan Millî Komisyonları arasında işbirli
ği" başlıklı broşürde toplanması; "Balkan ülkeleri halk edebiyatı" projeleri oldu.
27. UNESCO Genel Konferansında, UNESCO tarafından 1986 yılında başlatılan "İpek Yolu
Projesi" çalışması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere Millî Komiteler kuruldu. Prof. Dr.
Nejat Diyarbekirli UNESCO Genel Direktörünce İpek Yolları Projesi Danışma Komitesi üyeliği
ne atandı.
28. Millî Komisyonumuzun, Haldun Taner'in 10 hikâyesinin İngilizceye çevrilerek UNES
CO'nun "Örnek Eserler" dizisinde yayınlanması için yaptığı girişimler olumlu sonuç verdi.
29. 22-27 Eylül 1988'de Beijing'de yapılan Asya-Pasifik Bölgesi UNESCO Millî Komisyon
ları IX. Konferansında "desantralizasyon"; UNESCO'nun bölgesel büroları ile Millî Komisyonlararası işbirliği"; "işbirliği ağlan" gibi sorunlar ele alındı.
30. Kültürel Kalkınma Dünya Onyılı çerçevesinde "Avrupa Kültür Tarihi Projesi" :
Projenin amacı: Bir yandan batılıların -bilimsel ve teknolojik gelişmeler karşısında- unutmak
ta oldukları kendilerine özgü olan ve UNESCO'nun "Şarf'nın temel ilkelerinin oluşmasına zemin
hazırlayan kültürlerini hatırlamalarını sağlamak, öte yandan UNESCO üyesi olup da UNESCO il
kelerine yabancı olan ya da yeterince anlamayan ve benimsemeyen üçüncü dünya ülkelerini bu ko
nuda aydınlatmaktır.
Proje için 11 devletten destek alınmıştır.
31. Millî Komisyonumuz, Türkiye'nin, Türk kültürü ve Türk dilinin odak noktası olabilmesi
için çalışmalar başlattı ve bir komite kurdu.
Komite : Konuya çok uzun vadeli planlar yaparak yaklaşılmasına; özellikle ulusal planda bir
durum tespiti yapılmasına; bunun için incelenmesi gereken konuların saptanarak uzmanlardan bir
çalışma belgesi istenmesine ihtiyaç olduğuna; uzun süreli bir çalışma döneminden sonra ortaya çı
kacak bu belgenin bir sempozyumda tartışılmasına karar verdi.
32. Kültür varlıklarının ait oldukları ülkelere iadesi veya kanunsuz yoldan elde edilmiş olma
ları halinde geri verilmesi amacıyla kurulan Hükümetlerarası Komitenin VI. toplantısında :
Türkiye, Komitenin eserlerin kaçırılmasını önleyebilecek iki ciddî önlemin alınması konusun
da hâlâ girişimde bulunmayışını eleştirdi, müze depolarını antikacı dükkânlarını ve özel koleksi
yonları kapsayan envanterlerin yapılmadığına, "certificat d'origine" istenmesi konularında hâlâ ka
rar alınmadığına dikkati çekti.
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Türk gözlemcileri ayrıca Demokratik Alman Cumhuriyetinden talep ettiğimiz ve geri aldığı
mız 7 400 tablet konusunu dile getirdiler ve alakonan ikinci sfenksin de iade edilmesini istediler.
33. Herkes için Eğitim Dünya Konferansına, "Millî Hazırlık Komitesi" kurma ve çalışmaları
düzenleme görevi Millî Komisyonumuza verildi.
Komite : 1. "Herkes için eğitim"in ivedilikle gerçekleştirilmesinin gerekli olduğu konusunda
hükümetleri ve ilgili kuruluşları bilinçlendirmek;
2. Herkes için eğitim kavramı konusunda ulusal planlara ve uygulama stratejilerine temel oluş
turacak bir konsensüs sağlamak;
3. Ülkeleri "herkes için eğitim" konusunda taahhütte bulunmaya ve çabalarını bu yönde yo
ğunlaştırmaya teşvik etmek;
4. "Herkes için eğitim"in gerçekleştirilmesi için uluslararası gerçekçi ve fonksiyonel eylem
planı veya planlarının hazırlanmasına bir çerçeve çizmek;
5. "Herkes için eğitim"in "gerçekleştirilmesi için desteğin ve gerekli kaynakların sağlanması
amaçlan üzerinde durdu. Temel eğitimin ihtiyaçlarım karşılamak üzere ileri sürülen önerileri tar
tıştı.
34. Orhun anıtlarının korunması ve restorasyonu :
Orhun vadisindeki Kül Tigin, Bilge Kaan, Tanyukuk, Kara Balgasun, Kara Kurum ve Edernizu anıtları ile bronz çağı mezarlarının doğa koşulları nedeniyle süratle bozuldukları, yok olma teh
likesi ile karşı karşıya kaldıkları, insanlığın ortak mirası sayıldıkları ayrıca "İpek Yolu" projesiyle
yakından ilişkili oldukları dikkate alınarak, Genel Konferansa bir karar tasarısı verilmesi uygun bu
lundu. Moğolistan Halk Cumhuriyetinin onayı alındıktan sonra, Çin Halk Cumhuriyeti, Macaris
tan, Sovyetler Birliği ve Polonya'nın da ortak sunucu olması sağlandı ve tasarı Genel Konferansça
kabul edildi.
35. Yunus Emre'nin 750. doğum yıldönümünde UNESCO ve üye devletlerce de anılması ile
ilgili karar tasarımız Genel Konferansça kabul edildi ve 12-13 Haziran 1991'dc Ankara'da "Ulus
lararası Yunus Emre Semineri" düzenlendi.
36. Birleşmiş Milletler, 1990 yılını "Uluslararası Okuma-Yazma Yılı" ilan etmiş ve UNESCO'yu bu yılı hazırlamak ve.kutlamakla görevlendirmişti. Bütün üye ülkelerde "Okuma-Yazma
Yılı Millî Komiteleri" oluşturulmuş ve Genel Konferansça onaylanan ikibin yılına kadar okumazyazmazlığın ortadan kaldmlmasım hedefleyen bir eylem planı uyannca yılın sürdürüleceği ilan
edilmiştir.
37. UNESCO Genel Konferansı, Nehru'nun doğumunun 100. yıldönümünde bütün üye dev
letlerce anılması yolunda bir karar tasarısı kabul etmişti. Millî Komisyonumuz bu amaçla, Marma
ra Üniversitesi ve Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezinin işbirliği ile 5 Nisan 1989 günü İs
tanbul'da bir anma toplantısı düzenledi.
38. "UNESCO'nun örnek eserler" kolleksiyonu arasında yayınlanması için Millî Komisyonca
önerilen Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun "Yaban" adlı eseri Fransızca olarak UNESCO'da ya
yınlandı.
_
" . • "
39. Ukrayna Millî Komisyonu ile Millî Komisyonumuz arasındaki işbirliğinin güçlendirilme
si ve özellikle müspet ve tabiî bilimler alanında işbirliği alanlarının saptanması amacıyla yapılan
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görüşmelerde, işbirliğine elverişli görünen alanlar saptandı ve iki ülkenin kuruluşları arasında or
tak çalışma olanakları üzerinde duruldu. Bu konuda iki taraf arasında bir "niyetler yazısı" imzalan
dı.
40. Millî Komisyonumuzun Bulgar Hükümetinin Türk azınlığa karşı davranışını yeren bildi
risi :
UNESCO'nun kültürel kimlik, ırk ve din ayrımı ile savaşım, insan hakları gibi temel ilkeleri
açısından UNESCO üyesi bir devlet olan Bulgaristan Halk Cumhuriyetinin davranışı karşısında
Millî Komisyonca duyulan tepki dile getirildi ve söz konusu bildiri Türkçe, İngilizce ve Fransızca
olarak dünya kamuoyuna duyuruldu.
41. 24-28 Haziran 1991 tarihleri arasında İspanya Millî Komisyonunun UNESCO'nun deste
ği ile düzenlediği "Avrupa Sosyal Bilimler Konferansı"na Millî Komisyonumuz adına Prof. Dr.
Bozkurt Güvenç ile Prof. Dr. İlber Ortaylı katıldılar.
Toplantıda, kurulmakta olan Avrupa; kaynak dağılımı ve eşitsizlik sorunları; Avrupa'da sos
yal bilimlerin kurumlaşması; Avrupa ortak kimliğinin değişmeleri; Avrupa ve dünya başlıklı beş
ana konu üzerinde duruldu.
42. Dünyada art-nouveau mimarî mirasının korunması ve restore edilmesi için uluslararası or
tak inceleme ve eylem projesi çerçevesinde 1990'da Viyana'da, 1991'de Brüksel'de, 1992'de Bar
selona'da düzenlenen toplantılara katılan Prof. Dr. Afife Batur'un, A. Ratip Paşa Köşkü ile ilgili
olarak hazırladığı proje büyük ilgi gördü. Prof. Batur'un önerisi üzerine Uluslararası Ortak İncele
me Sürekli Komitesi 3-6 Mayıs 1993 tarihlerinde Millî Komisyonun daveti ile İstanbul'da toplan
dı.
43. "Eğitim, formasyon ve istihdam ilişkileri" konulu toplantı UNESCO Fransa Millî Komis
yonunca düzenlendi. Toplantıya DPT Uzmanı Doç. Dr. İsmail Bircan ile Millî Eğitim Bakanlığı Er
kek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünden Ahmet Sönmez katıldılar.
Toplantının amacı : Teknik ve meslekî eğitim sistemleri konusunda bilgi alışverişini gerçek
leştirmek; bu sistemlerin yapısında, yönetiminde ve sorunların çözümünde ulaşılan sonuçlan gö
rüşmek ve başta UNESCO olmak üzere mesleki ve teknik eğitim alanında uluslararası kuruluşlann
muhtemel rolünü tartışmaktı.
44. İnsanlığın Bilimsel ve Kültürel Gelişimi Tarihinin 16. yüzyılı kapsayacak olan V. Cildinin
Editörler toplantısı, UNESCO'nun maddî katkısıyla ve Türk bilim adamlarının da katılımıyla 30
Mart - 2 Nisan 1992 tarihlerinde, Millî Komisyonumuz, Dışişleri ve Kültür Bakanlıklannın işbirli
ği ile Ankara'da yapıldı.
45. "Herkes için Eğitim Dünya Konferansı" ve "Uluslararası Okuma-Yazma yılı" çalışmaları
nın bir devamı olarak Frunze'de düzenlenen "Kadınlar için okuma-yazma ve sürekli eğitim" konu
lu toplantıda; kadınların okuma-yazma ve sürekli eğitime katılmakta karşılaştıkları engeller ve güç
lükler ele alındı; ileriye yönelik planlar; kadınlar arasında okumaz-yazmazlık ile savaşım konuları
üzerinde duruldu.
46. UNESCO Japonya Millî Komisyonu, Asya-Pasifik Bölgesindeki Millî Komisyonlar ara
sında görüş alışverişini sağlamak ve Japonya Millî Komisyonunun çalışmaları hakkında bilgi ver
mek amacıyla düzenlediği burs programlarına Millî Komisyonumuzu davet etti. Japonya'nın, en
geniş UNESCO Kulüplerine sahip olan ülke olması dikkate alınarak, ülkemizde UNESCO Kulüp
leri çalışmalarını sürdüren Doç. Dr. Nur Gökalp bu programa katıldı.
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47. Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı başkanlığında bir heyet Millî Komisyonumuzu ziya
ret ederek, Gürcistan Millî Komisyonunu, Türkiye Millî Komisyonu önderliğinde kurmak ve eği
tim, bilim, kültür ve iletişim alanında işbirliği yapmak istediklerini bildirdiler, çeşitli alanlarda bir
likte hareket etmek üzere iki Millî Komisyon arasında bir protokol imzalandı.
48. Özellikle gençler arasında UNESCO ilke ve ideallerini yaymak, Kurumun, ilgi alanların
da çalışmalar yaparak uluslararası anlayış ve barışın sağlanmasına katkıda bulunmak amacını gü
den UNESCO Kulüpleri zincirine Türkiye UNESCO kulübü de kuruluş işlemlerini tamamlayarak
katıldı. Kulüp ilk Genel Kurulunu 20 Ocak 1994 günü yaparak üye kayıtlarına başladı.
49. Eğitim, bilim, kültür ve iletişim alanında bir barış forumu olması gereken UNESCO'nun,
düşmanlık ve kan dökme eylemlerini kınaması, dur demesi ve zulme uğrayanlara ilk yardımları
sağlaması yolunda çağrıda bulunan Millî Komisyonumuz, Bosna-Hersek için yayınladığı bildiriyi
UNESCO Genel Direktörü ile UNESCO Millî Komisyonlarına göndermiştir.
50. "Türkçe konuşan Kafkasya, İç Asya ülkeleriyle Türkiye arasında iletişimde işbirliği" kon
feransı UNESCO'nun maddî katkısıyla Ankara'da yapıldı.
Toplantı konuları: 1. Uluslararası ve bölgesel haber ajansları ağları, 2. Gazeteci örgütleri ara
sında işbirliği, 3. TRT Avrasya yayınları ve ortak yayın olanakları, 4. Çoğulcu toplumlarda devlet
enformasyon hizmetleri, 5. Telekomünikasyonda şimdiki durum ve tasarılar, 6. Sinema konusunda
öneriler, 7. UNESCO'nun Alma Ata'da düzenlediği bağımsız ve çoğulcu medyalar konferansı, 8.
Dil ve çeviri sorunları, 9. Türkçe konuşan İç Asya ve Türkiye haber ajansları arasında bir birlik ku
rulması idi.
51. Kültürel Kalkınma Dünya Onyılı çerçevesinde kutlanan "21 Mayış Kültürel Kalkınma Gü
nü" nün konusu "kültür, eğitim ve istihdam" idi. Millî Komisyon bünyesinde kurulan özel komite
bu konuda çalışmalar yaptı.
52. Millî Komisyonumuz bünyesinde oluşturulan Toplum Bilimleri İhtisas Komitemiz, "Sos
yolojide son gelişmeler ve Türkiye'deki etkileri" konulu bir toplantı düzenledi.
Toplantıya, sosyal araştırmalarda metodolojik yaklaşım, metodolojik yaklaşımlardaki çağdaş
eğilimlerin Türkiye'deki yansımaları, kültür; kültür- medeniyet ayrımı, Türkiye'de siyaset bilimi
araştırmaları üzerine bir deneme, yerel yönetimler ve demokrasi, zararlı maddelere bağımlılığın bi
reysel ve toplumsal anatomisi konularında bildiriler sunuldu.
Millî Komisyon toplantıya sunulan bildirileri bir kitap halinde yayınladı.
53. 1994-1995 yıllarında UNESCO ve UNESCO'ya üye devletlerde Hoca Ahmet Yesevi,
Uluğ Bey, Fuzuli ve Nasrettin Hoca'nın anılmaları için çalışmalar yapılacaktır.
54. 26. UNESCO Genci Konferansına ülkemiz tarafından sunulan, 1995 yılının Uluslararası
Hoşgörü Yılı olarak ilan edilmesi karar tasarısı Genel Konferansça onaylandı ve Birleşmiş Millet
lere başvurularak 1995 yılının Hoşgörü Yılı olarak ilan edilmesi istendi.
Bu konuda ilk girişimin Türkiye'den gelmesi uluslararası planda ülkemize puan kazandıran bir
aday olmuştur.
1994 yılında çeşitli ülkelerde yapılacak hazırlık toplantılarından sonra, Hoşgörü Yılı konusun
da son zirve toplantısı, 1995 Eylülünde Türkiye'de yapılacak ve kesin bir bildirge tasarısı bu top
lantıda hazırlanarak UNESCO Yürütme Kuruluna sunulacaktır.
55. 1983'ten bu yana düzenlenen Van, Amasya, Tokat, Hatay, Eskişehir UNESCO Haftaları.
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Amacı: UNESCO'nun kuruluş nedenlerini, amaçlarını ve çalışma alan ve usullerini tanıtmak,
UNESCO'nun amaçlarının Atatürk ilkelerine uygunluğunu vurgulamak, UNESCO ile ilişki kur
malarında yarar olan kuruluşlarımızı saptamak, ziyaret edilen ilde yoğun bir fikir ve sanat etkinli
ği göstermektir.
56. İhtisas Komitelerimizin, alanları çerçevesinde hazırladıkları projeler UNESCO'ya sunul
muş ve katkı talebinde bulunulmuştur.
57. Toplum Bilimleri İhtisas Komitemiz 26. UNESCO Genel Konferansında kabul edilen
"Akdeniz bölgesinde çevrenin korunmasında kadının rolü" konulu projeyi UNESCO'nun maddî
desteği ile tamamlamış ve hazırlanan rapor UNESCO'ya iletilmiştir.
58. UNESCO'nun maddî desteği ile yürütülen "Kültür Yolları Projesi" ile ilgili kitap çok ya
kında yayınlanacaktır.
59. Millî Komisyonun düzenli aralıklarla katıldığı bölgesel, alt bölgesel Millî Komisyonlar
toplantılarında, UNESCO programlarının uygulanışı ve Millî Komisyonlararası işbirliği konuları
na değinilmektedir.
60. İki yılda bir toplanan UNESCO Genel Konferansının çalışma organları: Genel Kurul, Yet
ki Belgelerini İnceleme Komitesi, Adaylıklar Komitesi, Genel Konferans Başkanlık Divanı, Prog
ram ve İdarî Komisyonlar, Hukuk İşleri Komitesi, UNESCO Merkez Binası Komitesi ayrıca, Yü
rütme Kurulu seçimleri, UNESCO'nun Hükümetlerarası Konseyi, Komisyon ve Komite seçimleri
ve bütçesi.
Son yıllarda Yürütme Kurullarında ülkemizi Prof. Dr. Erdal İnönü ve Prof. Talat Halman tem
sil ettiler.
61. UNESCO Acil Yardım Fonundan
Erzincan deprem felaketi için 30 000 Dolar,
Şırnak çığ felaketi için 30 000 Dolar yardım sağlanmıştır.
62. UNESCO katılma programından sağlanan katkılar
Türkiye, son iki dönemde UNESCO'nun Katkı Programından ve Olağan Programından 174
100 Dolar maddî destek, teknik malzeme almış, 94-95 dönemi için de 367 225 Dolarlık talepte bu
lunmuştur.
63. Millî Komisyonumuz, olanakları ölçüsünde gerek ülkemizi tanıtıcı yayınlarıyla, gerekse
UNESCO yayınlarının Türkçeyc çevrilmesini sağlayarak yayın faaliyetlerini de sürdürmektedir.
Ayrıca iki ayda bir çıkan "İletişim Dünyası" adlı dergi üniversitelere, kurum ve kuruluşlara,
şahıslara gönderilmekte; ayda bir çıkarılan "UNESCO Haber Bülteni" ile de Millî Komisyonun ça
lışmaları hakkında ülke genelinde basma bilgi verilmektedir.
Millî Komisyonumuzun son on yıldaki yayın listesi:
1. Atatürk Pcnsees et temoignes
2. Aspects of Turkey
3. Atatürk Vie et Ocuvre
4. Visage de la Turquie
5. Atatürk et oeuvre dans la Poesie Turque d'aujourd'hui
6. Toplum Bilimleri Sözlüğü
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7. Atatürk'ün Evrenselliği* Önder Kişiliği, Eğitimci Kişiliği ve Amaçları
8. Tanıtma ve Türkiye'nin Tanıtılması
9. Okulöncesi Eğitimi
10. İntihar
11. Cumhuriyet Dönemi Eğitimcileri
12. Bir Çok Ses Tek Bir Dünya
13. Sosyolojide Son Gelişmeler ve Türkiye'deki Etkileri
3. - Kütahya Milletvekili Mehmet RaufErtekin 'in, gübre fiyatlarına yapılan zamdan sonra ba
zı bayilere eski fiyattan satış yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret
Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/4366)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın~Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını tensiplerinize arz ederim.
M. Rauf Ertckin
,

Kütahya

Bilindiği gibi Tüğsaş Genel Müdürlüğü 11 Nisan 1994 tarihinden geçerli olmak üzere yeni
gübre fiyatlarını açıklamıştır. Anılan tarihden önce tonu 1 650 000 olan nitratın yeni fiyatı 4 650
000 olmuştur.
Kamuoyunda büyük bir zam beklentisi olduğu halde, Genel Müdürlüğün Türkiye Genelinde
20-25 bayi ile eski fiyattan teminat karşılığı satış bağlantısı yaptığı ve bu satışlarda henüz teslimat
yapılmamasına rağmen yeni fiyat farklarının bu bayilere yansıtılmadığı iddia edilmektedir.
1. TÜGSAŞ 1 Mart - 11 Nisan 1994 tarihleri arasında kaç bayi ile, ne miktarlarda satış bağ
lantısı yapmıştır? Bu satışlarda hangi fiyatlar uygulanmıştır?
2. Türkiye Genelinde sayısının 20-25 olduğu belirlenen bayiler kimlerdir? % 160-170 gibi
yüksek zam beklentisi mevcut iken bu bayilere tanınan ayrıcalık hangi gerekçelere dayandırılmak
tadır?
3. Anlaşmaların peşin fiyatlarla yapıldığı,' teslimatın 2 ay ila 4 ay arasında bayinin siparişine
göre yine eski fiyattan olduğu ve bayi ile karşılıklı görüşülerek peşin fiyattan da % 5 ila 13 arasın
da iskonto yapıldığı iddiaları doğru mudur?
4. Bu satışlara gerekçe gösterilen nakit akışını hızlandırma ve stokları eritme amacı samimi ise
tüm bayiler neden bilgilendirilmemiştir? Nakit akışının hızlanması için bu satış bedellerinin sözleş
menin yapıldığı anda peşin ödenmesi gerekirken, ödemenin 2 ay ila 4 ay arasında ayrı ayrı tesli
matlarda yapılmasının gerekçesi nedir?
5. Teslimatlar henüz yapılmadığı halde, yeni fiyatlar neden bu satışlara yansıtılmamaktadır?
6. Devletin ciddî bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğu, hükümetin işçi çiftçi ve memurdan
büyük fedakârlıklar istediği bu günlerde bir takım insanlara haksız kazançlar temin ettirmenin he
sabını bu yüce millete kim verecektir?
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İlgi : 29.4.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4366-9656/37076 sayılı yazınız.
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 5.5.1994 tarih ve B.02.0.KKG/1066556/4309 sayılı yazısı.
Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ancak tara
fımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Tahir Köse
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in Yazılı Sorularına Cevaplarımız
Cevap 1. Özel anlaşmalar kapsamında bayilere gübre teslimatı ile ilgili uygulamaya TÜGSAŞ
Yönetim Kurulu kararına istinaden 17 Şubat 1994 tarihinden itibaren başlanılmıştır. Bu tarihte ba
yilere uygulanan nakit ödemeli satış fiyatı 1 650 000 TL./Ton'dur. 11 Nisan 1994 tarihinden itiba
ren gelişen ekonomik koşullara ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin açıklamış olduğu
fiyatlara bağlı olarak yeni fiyat açıklaması zorunlu hale gelmiş ve yeni satış fiyatı nakit ödemeli
olarak 4 500 000 TL.ATon olmuştur.
Ölü sezona stok birikimi ile girilmemesi ve TÜGSAŞ'a nakit akışı sağlamak amacıyla TÜG
SAŞ Yönetim Kurulunun 17.2.1994 tarihli kararına istinaden, 1993 yılında kotalarını en az % 80
oranında gerçekleştirmiş, ödemelerini bugüne kadar aksatmamış ve TÜGSAŞ'a o tarihte vadesi ge
çen borcu bulunmayan bayilere özel anlaşma kapsamında teslimat yapılması uygun görülmüştür.
Bu doğrultuda, mevcut 300 bayi içinden 1993 yılı kotalarını % 80 veya üzerinde gerçekleşti
ren 47 bayi saptanmıştır. Söz konusu 47 bayiden 17 adedinin ödemeleri ve borç durumu yeterli gö
rülmediğinden kapsam dışı tutulmuş, geriye kalan 30 bayi TÜGSAŞ Genel Müdürlüğüne davet
edilmek veya telefonla izah edilmek suretiyle özel anlaşma şartları kendilerine bildirilmiştir. Bahis
konusu 30 bayiden 16 adedi kendilerine önerilen karşı şartlarımızı cazip görmeyerek anlaşma yap
maya yanaşmamışlardır. Geriye kalan 14 bayi ile anlaşma protokolunda yer alan miktar ve iskonto oranlarına göre mevcut nakit fiyatlar üzerinden indirim yapılmak suretiyle protokol imzalanmış
tır.
Anılan 14 bayi ile yapılan satış bağlantısı 67 800 ton olup, 2 bayinin protokol şartlarına uyma
ması nedeniyle bayilik sözleşmesindeki cezaî müeyyide uygulanmak suretiyle 13 582 tonluk tah
sisleri durdurulmuş ve toplam 54 218 ton teslimat yapılmıştır.
Cevap 2. TÜGSAŞ'ın 300 dolayında bayisi bulunmakta olup, 1993 yılında, bulunduğu bayi
lik bölgesinde kotasını en az% 80 oranında gerçekleştiren ve ilk 10 sırayı alan 47 bayi arasından,
Yönetim Kurulu Kararı gereğince, Cevap (l)'de açıklandığı üzere, öngörülen koşullara uygun ni
teliklere haiz 30 bayi içerisinden protokolda yer alan şartlara "Evet" diyen sadece 14 bayi çıktığı
için bu 14 bayi ile özel anlaşma yapılabilmiştir. Bu-bayilerin isimleri aşağıda belirtilmiştir.
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Bayi Adı

İli

O:4

Miktar (Ton)

1. Sirkcnli Tarım

Adana

2 000

2. Ali Öztaylan

Balıkesir

6 500

3. Nail Tufan

Konya

5 200

4. Güven Baran

Konya

14 600

5. Kervan Oto A.Ş.

Konya

16 000

6. Hilmi Çetinsavaş

Tekirdağ

2 000

7. Hilmi Çetinkaya

Amasya

2 000

8. Selahattin Doğu

Ordu

4 000

9. Halis Poyraz

Ordu

2 000

10. Turgut Tekinaslan

Samsun

2 000

11. Altınbaşak
12. Erdemler

Yozgat
Yozgat

5 000
2 000

13. Ürün Ticaret

Eskişehir

2 500

14. Hüsametin Serçe

Uşak

2 000
TOPLAM

' 67 800

Özel anlaşma kapsamında gübre satışına yönelik çalışmalara Şubat/1994 ayı başlarında başla
nılmıştır. Bu dönemde, Yerel Yönetim seçimleri sonrası gübreye bir zam yapılacağı tahmin edil
mekle birlikte bu zam oranının % 40-50 düzeyini geçmeyeceği hesaplanmıştır. Kaldı ki, dolar ku
runun yaklaşık 2,5 ay sonra 40 000 TL. sınırını zorlayacağı ve gübre fiyatlarının 11 Nisan 1994 ta
rihinde uygulamaya konulan düzeylerde olabileceğine ihtimal verilmemiştir. Zaten 11 Nisan 1994
de açıklanan fiyatlar bayi piyasasında kabul görmemiş, talebin düşmesine bağlı olarak piyasada uy
gulanan gerçek bayi satış fiyatı % 40 oranında aşağıda seyretmiştir.
Bu itibarla; bayilerle yapılan özel anlaşma aşamasında yerel yönetim seçimleri sonrası % 160170 gibi zam beklentisi söz konusu değildir. Amaç stok birikimini önlemek, stok finansman yükü
nü hafifletmek ve nakit akışı sağlanması gibi TÜGSAŞ'ın menfaatlerini ön planda tutmuş olmak
tan ibarettir. Bir Kamu Kuruluşu olan TÜGSAŞ'ın kesinlikle bayilere bir ayrıcalık tanıması söz ko
nusu değildir.
Cevap 3. TÜGSAŞ'a bağh fabrikaların 1 günde yapabileceği yükleme ve sevkiyat kapasitesi
sınırlıdır. Başta Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ve diğer kooperatiflere termin program
larına uygun olarak sevkiyat yapılırken, özel anlaşma dışında kalan diğer bayilerinde siparişleri,
özel anlaşmalı 14 bayi ile birlikte karşılanmıştır. Şayet teslimat süresi dar tutularak bu 14 bayinin
bağlantı miktarlarının biran önce sevk edilmesi yoluna gidilseydi, hem Toplu Satışlar terminine uy
gun teslim edilmiyerek cezalı durumlara düşülecek hemde siparişleri gitmeyen veya aksamalı gi
den bayilerin mağduriyetlerine neden olunacaktır.
Buna bağlı olarak, protokolda yer alan miktara göre belirlenen terminin üzerinden 2-4 aylık
teslimat süresi öngörülmüştür. Peşin fiyattan yapılan iskontolar ise yine miktara bağlı olarak % 5
ile % 12 arasında değişmekle olup, uygulama aşağıdaki şekilde yapılmıştır.
1. Bağlantı miktarları ve teslimat süresi:
a) 2 000-5 000 tonluk bağlantılar için azamî 2 ay,
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b) 5 001-10 000 tonluk bağlantılar için azamî 3 ay,
c) 10 001 ve üzerindeki bağlantılar için azamî 4 ay,
2. Bağlantı miktarları ve yapılacak iskonto oronları:
a) 2 000-4 000 ton için % 5
b) 4 001-8 000 ton için % 6
c) 6 001- 8 000 ton için % 7
d) 8 001-10 000 ton için % 8
e) 10 001-15 000 ton için % 10
f) 15 001 ton ve üstü için % 12
Yapılan bağlantıların büyük bir bölümü 2 000-4 000 tonluk miktarları ve % 5 iskontoyu içer
mektedir.
Cevap 4. 88/12518 sayılı kararname uyarınca kimyevi gübre satışları serbest rekabet sistemi
içerisinde yapılmakta olup, gübrenin kullanım sezonu, rakip kuruluşların fiyatları ve bayi talepleri
dikkate alınarak satış politikası ve fiyat tespiti gibi hususlar günün koşullarına göre belirlenmekte
dir. Bu itibarla, yukarıda da izah edildiği üzere özel satışlardaki temel amaç ölü döneme yüksek
stok birikimi ile girilmemesi ve nakit akışını hızlandırmak olmuştur. Uygulama sonucunda yakla
şık 7-8 ay stoklarda bekleyecek 54 000 ton gübre için 7-8 ay öncesinden 85 Milyar TL. nakit akı
şı sağlanmıştır.
Sağlanan bu nakit ile ticarî bankalara olan ortalama % 200 basit, (% 800 bileşik) faiz ödeme
lerinden kurtulmak için banka borçlarının kapatılmasında önemli katkı sağlanmıştır. Bu dönemde
Gemlik tesisleri için işletme içi faaliyetlerinde kârlılık oranı geçmiş yıllara göre daha da artırılmış,
Kütahya tesislerinde de kimyevi gübre de liberasyona geçiş tarihi olan 1986 yılından bu yana ilk
defa işletme içi faaliyetler de ilk üç aylık dönemde kârlı bir konuma gelinmiştir.
Bayilik sisteminde bayiler kanalı ile yapılmakta olan gübre satışlarının oransal olarak artırıl
ması için performansı yüksek, ödemelerini aksatmayan güçlü bayilerle çalışılması hedeflenmekte
dir. Bu itibarla; özel anlaşmalı satışlarda ödemelerinde problem yaratan, kotalarını çekmekte zor
lanan bayiler kapsam dışı bırakılmış, diğer bayilere ise tek tek bilgi verilmiş olup, şartlan sadece.
14 bayi kabul ettiği için onlarla protokol imzalamıştır. Kaldı ki, bayilerle yapılan özel anlaşma bağ
lantısına 24.3.1994 tarihinde, yani yeni zammın ortaya konulmasından yaklaşık 20 gün önce son
verilmiştir.
Özel anlaşma, TÜGSAŞ Yönetim Kurulundan çıkan karar doğrultusunda belli niteliklere ha
iz bayilere yönelik olup, hızlı bir uygulama ile rakip kuruluşlara aynı biçimde uygulama olanağı
yaratılmaması ve pazar payımızın artırılması hedeflenmiş ve bunda başarı sağlanmıştır.
Bayi piyasasında diğer üretici ve dağıtıcısı kuruluşlar da (Özellikle özel sektör üreticileri) za
man zaman bu ve benzeri uygulamaları yaparak pazar paylarım büyütmeye çalışmaktadırlar. Rakip
kuruluşların bayi piyasasında pazar payını artırma yönünde yaptıkları bu çalışmalar titizlikle takip
edilmekte olup, karşı tedbirlerle TÜGSAŞ'in pazar payının daraltılması önlenmektedir.
Bütün bu uygulamalar, serbest rekabet sistemi içerisinde sık sık başvurulan satış politikaları
nın doğal sonuçlandır.
Gemlik ve Kütahya tesislerinden özel anlaşmalar kapsamındaki bayilere yapılan teslimatlarda,
kotalarını ve ödemelerini aksatmayan güvenilir bayilere bir takım avantajlar sağlanabileceği mesa— 409 —
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jı verilmiştir. Bu uygulama ilk ve son olmayacak gübre stok durumu ve kullanım sezonlarına bağ
lı olarak ilcriki dönemlerde de bu tür uygulamalara devam edilecektir. Bu yolla bayilik sisteminin
güçlendirilmesi ve pazar payının geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Yapılan özel anlaşmalar en az 2 000 tonluk bir partiyi içermekte olup, yaklaşık 3,5 Milyar gi
bi bir nakti gerektirmektedir. Bu düzeyde bir nakti defaten yatıracak güçte bir bayiyi bulmak zor
olduğu gibi, bulunsa dahi 2 000 tonluk partinin bayi deposuna sevk edilmesi ve oradan da 10-20
tonluk partiler halinde 1-2 ay gibi bir süreç içinde çiftçilere satılarak tekrar nakte çevrilmesini bek
lemek bayi için riskli görüleceği için uygulama olanağı olmayacaktır. Nitekim hiçbir bayi bu ko
şullarda protokol imzalamaya da yanaşmamışdır. Kaldı ki, bir kısım bayilere sağladığımız ve hak
sız kazanç olarak da iddia edilen bu uygulamaya dahi 300 bayi içerisinden malî gücü ve performan
sı en yüksek olarak tespit ettiğimiz 30 bayiden sadece 14 tanesinin imza atmış olmasıda ödemenin
tamamının işin başında nakten ve defaten yapılmasının ne kadar olanaksız olduğunun açık göster
gesidir.
Cevap 5. 17 Şubat 1994 tarihinde TÜGSAŞ Yönetim Kurulunun almış olduğu karar ve bu ka
rar uyarınca bayilerle TÜGSAŞ arasında imzalanan protokollerde nakit ödemeleri karşılığında ya
pılan teslimat süresi içerisinde TÜGSAŞ'm gübreye zam yapması durumunda bayiye uygulanacak
fiyatın sabit kalması hükmü yeralmıştır. Burada bir Kamu Kuruluşu olan TÜGSAŞ'la bayi arasın
da imzalanan bir akit söz konusunudur. Aktin imzalanmasından yaklaşık 1-1,5 ay sonra yapılan
zam nedeniyle akdin bozulması, ticarî teamüllere aykırı olacağı gibi TÜGSAŞ'm bayiler nezdinde güvenilirliğine ve saygınlığına da gölge düşüreceği düşünülmüştür.
Bu itibarla, 11 Nisan 1994 tarihinden sonra yapılan teslimatlarda da imzalanan protokol esas
larına sadık kalınmıştır.
Kaldı ki; 11 Nisan 1994 tarihinden itibaren uygulamaya konulan yeni satış fiyatları piyasada
henüz kabul görmemiş olup, TÜGSAŞ'a paralel fiyat açıklamış bulunan diğer üretici kuruluşlarda,
açıklamış oldukları fiyatların çok altında bir fiyatla gübre satışına devam etmişlerdir.
Bu nedenle, zamlı fiyatlar özel anlaşmalı fiyatlara yansıtılmış olsa idi bayiler derhal anlaşma
lardan vazgeçecek ve teslimatlar zaten ilkbahar satış sezonunun hemen hemen sona ermek üzere
bulunduğu sırada durma noktasına gelecekti.
Nitekim, 11 Nisan 1994 tarihinden bu yana yeni fiyatlardan yapılan satışların Kütahya tesisle
rinde 400 ton, Gemlik tesislerinde de 400 ton olmak üzere toplam 800 ton seviyesinde (1993 yılı
nın aynı döneminde Kütahya'dan 6 000, Gemlik'ten 8 000 olmak üzere toplam 14 000 ton satış ya
pılmıştır.) kalmış olması bu durumu yeterince açıklamaktadır.
Cevap 6. Yukarıda da izah edildiği üzere, uygulama sonucunda, gübre kullanımının sona er
diği ölü döneme stokla girilerek yüksek stok maliyetlerinin oluşması önlenmiştir. Yeni kullanım se
zonuna kadar stokta bekleyecek 54 000 ton gübre 7-8 ay öncesinden satışa çevrilerek nakit akışı
sağlanmıştır. Ayrıca, bu yolla sağlanan nakit akışı sayesinde bankalara olan ortalama % 200 basit
ve % 800 bileşik faiz mertebelerine varan faiz ödemelerinden kurtulmak için banka borçlarının ka
patılması sağlanmıştır. Dolayısıyla yine yukarıda da belirtildiği gibi, bu dönemde Gemlik tesisleri
için işletme içi faaliyetlerinde kârlılık oranı geçmiş yıllara göre daha da artırılmış, Kütahya tesisle
rinde ise kimyevi gübrede liberasyona geçiş tarihi olan 1986 yılından bu yana ilk defa işletme içi
faaliyetlerinde ilk 3 aylık dönemde kârlı bir konuma gelinmiştir.
Dolayısıyla bir Kamu Kuruluşu olan TÜGSAŞ'm menfaatleri gözetilerek kârlılığı esas alınmış
olup, özelde TÜGSAŞ'm, genelde ise Devletin menfaatleri ön planda tutulmuştur.
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4. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bakanlığa bağlı bazı genel müdürlerin odalarının
tejrişat harcamalarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı
cevabı (7/4413)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim.
Mehmet Seven
Bilecik
Soru : Bakanlığınıza bağlı olan, ÇİTOSAN Genel Müdürlüğü, TÜGSAŞ Genel Müdürlüğü,
SEKA Genel Müdürlüğü, MKE Genel Müdürlüğü Türkiye Şeker Fabrikalan Genel Müdürlüğü
ve İGSAŞ Genel Müdürlüğü, Genel Müdürlerinin 1990-1994 yılları arasında oda tefrişlerine har
canan paralar yıllara göre ne kadardır?
T.C.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Sayı:B.140.BHİ.01-140
Konu : Yazılı Soru önergesi

7.6.1994

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 9.5.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4413-9736/37420 sayılı yazınız.
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığıma bağlı bazı genel müdürlüklerin makam
odalarının tefrişat harcamalanna ilişkin olarak tarafımdan cevaplandınlmasını istediği yazılı soru
önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Tahir Köse
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in Yazılı Sorusuna Cevabımız
TÜGSAŞ Genel Müdürlüğü
Yıllar

Tutarı TL.

1990

32 733 366

1991
1992

121 669 090
12 176 514

1993

2 800 000

1994
TOPLAM

169 378 970

r. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Mü<
Yıllar

Tutarı TL.

1990 .

8 800 000
_

1991
1992
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Tutarı TL.

1993

-

1994

2 250 000

TOPLAM

9.6.1994

11 050 000

MKEK Genel Müdürlüğü
Yıllar

Tutarı TL.

1990

3 000 000

1991
1992

15 907 600
-

1993

.

1994
TOPLAM

-

18 907 600

İGSAŞ Genel Müdürlüğü
Yıllar

Tutan TL.

1990

3 885 000

1991

1 364 200

1992

-

1993

40 000 000
_

1994
TOPLAM

45 249 200

SEKA Genel Müdürlüğü
1990 - 1994 yılları arasında makam odası tefrişi ile ilgili hiç bir harcama yapılmamıştır.
ÇİTOSAN Genel Müdürlüğü
1990 - 1994 yılları arasında makam odası tefrişi ile ilgili hiç bir harcama yapılmamıştır.
5. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bakanlığa bağlı bazı genel müdürlerin odalarının
tefrişat harcamalarına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'tn yazılı cevabı
(7/4414)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Kültür Bakanı Sayın Fikri Sağlar tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ederim.
Mehmet'Seven
Bilecik
Soru : Bakanlığınıza bağlı olan, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel
Müdürlüğü, KTVT Genel Müdürlüğü, Telif Haklan ve Sin. Genel Müdürlüğü, Anıtlar Müz. Genel
Müdürlüğü, Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve D.O. ve Bale Genel Müdürlüğü, Genel Müdürleri
nin 1990-1994 yılları arasında oda tefrişlerine harcanan paralar yıllara göre ne kadardır?
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T.C.
Kültür Bakanlığı
9.6.1994
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Sayı :B.l6.0.APK.0.12.00.01.940-326
Konu : Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi :.T.B.M.M. Başkanlığının 9 Mayıs 1994 tarih, Kan. Kar. Müd. 7/4414-9737-37421 sayılı
yazısı.
Bakanlığa bağlı bazı Genel Müdürlerin odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Bilecik Millet
vekili Sayın Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin yanıtı ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
D. Fikri Sağlar
Kültür Bakanı
- 1989 yılında 379 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden teşkilatlanan Kültür ve Ta
biat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 1990 yılında Genel Müdürlük makam odası 57 272 727
liraya tefriş edilmiştir.
- Kütüphaneler Genel Müdürlüğünün makam odası için 1990-1994 yılları arasında yeni mef
ruşat ve mobilya satın alınmamıştır. Ancak, daha önceki yıllarda alınan sandalye, kanepe ve koltuk
döşemelerinin yenilenmesi ve onarımıyla ilgili 1992 yılında 6 850 000 lira harcanmıştır.
- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün makam odası için 1990 yılında 20 398 480 TL.
, 1992 yılında da 2 835 010 TL. olmak üzere, toplam 23 233 490 TL. harcanmıştır.
. - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün makam odası için 1990-1993 yıllan arasında yeni
mefruşat ve mobilya satın alınmamıştır. Ancak, 1994 yılında koltuk onarımları için 28 980 000 li
ra harcanmıştır.
Bunun dışında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Te
lif Hakları ve Sinema Genel Müdürlükleri için 1990-1994 yılları arasında makam odası tefrişi için
herhangi bir harcama yapılmamıştır.
6. - Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, İskenderun'da faaliyet gösteren bir firmaya ilişkin sorusu
ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/4468)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse tarafından yazılı olarak ya
nıtlanmasına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim.
Ali Uyar
Hatay
1. İskenderun'da faaliyet gösteren Kemal Horzum'a ait Ünim Taş firmasının akibeti ne olmuş
tur?
2. Bu firmada çalışan personele ne olmuştur?
3. Yine bu firmada çalışan personelin isimleri nedir?
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T.C
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
7.6.1994
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Sayı :B.140.BHİ.01-144
Konu : Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 9.5.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4468-9819/37595 sayılı yazınız.
Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İskenderun'da faaliyet gösteren bir firmaya ilişkin olarak tara
fımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Tahir Köse
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın Yazılı Sorularına Cevabımız
Bakanlığımız kayıtlarının tetkikinden Unimtaş Uluslararası Nakliyat İhracat İthalat Müteah
hitlik Ticaret Anonim Şirketinin merkezinin Ankara olduğu, İskenderun'da bir şubesinin bulundu
ğu, kurucu ortaklan arasında Kemal Horzum'un bulunmadığı, 1993 yılından bu yana dosyasında
bir işlem olmadığı anlaşılmıştır.
7. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, vergi ve SSK prim borcu bulunan bir şahsa vatan
daşlıktan çıkma izni verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4471)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sı hususunda gereğini arz ederim. Saygılarımla.
Yücel Seçkiner
Ankara
Shovy TV'de 28 Nisan 1994 günü yayınlanan ARENA programında, Devlete milyarlarca Ver
gi ve SSK borçları olduğu ileri sürülen İstanbullu tanınmış işadamı Ergin Algan'a Bakanlar Ku
rulunca Türk vatandaşlığından çıkma izni verildiği öğrenilmiştir. Bu durumda;
1. Ergin Algan isimli tanınmış işadamının Sosyal Sigortalar Kurumuna ne kadar borcu bulun-'
maktadır? Borç miktarı hangi dönemlere aittir? Neden tahsil edilmemiştir? Kurum bu şahıs hakkın
da ne gibi bir işlem yapmaktadır.
2. Ergin Algan'm Vergi Dairelerine ne kadar borcu bulunmaktadır? Borç miktarı hangi dö
nemlere aittir? Neden tahsil edilmemiştir? Kurum bu şahıs hakkında ne gibi bir işlem yapmaktadır.
3. Ergin Algan ve eşi hangi tarihte, hangi gerekçeyle ve neden Türk vatandaşlığından çıkartıl
mıştır. Hakkında gerekli tahkikat yapılmış mıdır? Bu durumda devlet vergi ve SSK alacağını tah
sil edebilecek midir?
4. Bakanlar Kurulunca verilen "vatandaşlıktan çıkma" izinlerinde ne tür tahkikat yapılmakta
dır: Ergin Algan'a izin verilmesinde ne tür bir ihmal yada kasıt vardır? Bu konuda usulsüzlüğü ve
ihmali bulunan görevliler hakkında soruşturma açılacak mıdır?
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5. Bakanlar Kurulu, her türlü vatandaşlıklardan çıkma izinlerinde gereken incelemeleri yap
mak konusunda hangi önlemleri almaktadır?
T.C
İçişleri Bakanlığı
8.6.1994
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Şb. Md.: B.050.NUV.00.800.03.226/6255
Konu : Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : a) T.B.M.M. Başkanlığının 9.5.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/44719822/37599 sayılı yazısı.
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Gn. Mdlüğünün 18.5.1994 tarihli B.02.0.KKG/1066627/4572 sayılı yazısı.
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve kendileri adına
tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru önergesi ile ilgili olarak hazırlanan cevap ek
te sunulmuştur.
Arz ederim.
Nahit Menteşe
İçişleri Bakanı
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Yazılı Soru Önergesinin Cevabı
1. Ergin Algan ve eşi Gülsen Algan Alman vatandaşlığına geçmek üzere Türk vatandaşlığın
dan çıkmalarına izin verilmesini istemişler, haklarında gerekli tahkikat yapıldıktan sonra kanunî
şartlan taşıdıkları anlaşıldığından 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20 nci maddesi uyarın
ca Bakanlar Kurulunun 16.11.1993 gün ve 93/5016 sayılı kararıyla Türk vatandaşlığından çıkma
larına izin verilmiştir.
2. Türk vatandaşlığından çıkma izni isteyen kişinin kanunî şartların yanısıra herhangi bir suç
tan aranıp aranmadığı ve Türkiye'deki vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkmasında Maliye Bakan
lığınca sakınca bulunup bulunmadığı hususları Bakanlığımız bünyesinde bulunan bilgisayar kayıt
larından araştırılmakta, çıkma izin işlemi bundan sonra sonuçlandırılmaktadır. Nitekim, Ergin Al
gan ve eşi hakkında Bakanlar Kurulundan Türk vatandaşlığından çıkma izni kararı alınmadan ön
ce Türkiye'deki vergi borçları nedeniyle yurt dışına çıkmalarında Maliye Bakanlığınca salanca bu
lunup bulunmadığı hususu da araştırılmış ancak adı geçenlerin kaydına rastlanmamıştır.
Ergin Algan ve eşinin dosyaları söz konusu programın yayınlanmasından sonra tekrar incelen
miş ve vergi borçları nedeniyle haklarında Maliye Bakanlığınca tahdit kaydı konulmamış olduğu
görülmüş, bu nedenle de yapılan işlemde herhangi bir ihmal yada kasıt bulunmadığı anlaşılmıştır.
8. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ORÜS Artvin Lif Levha Fabrikasında mey
dana gelen yangına ilişkin Başbakandan sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı
(7/4475)
" '
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda
delaletlerinizi arz ederim.
Süleyman Hatinoğlu
Artvin
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19.4.1994 tarihinde ORÜS'e bağlı Artvin Lif Levha Fabrikasında çıkan yangında odun depo
su yanmış büyük maddî zarar meydana gelmiştir.
Bu nedenle sorularım :
1. Yarım saat ara ile iki yangın çıkması bir ihmalden mi kaynaklanmıştır, yoksa bir kasıt mı
vardır?
2. Odun deposunda büyük miktarda açık olduğu ve kasten yakıldığı iddiaları doğru mudur?
3. Meydana gelen maddî zarar miktarı nedir?
4. Sorumlular hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? Müfettiş göndermeyi düşünüyor musunuz?
T.C.
Orman Bakanlığı
Araştırma Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı Koordinasyon ve
Mevzuat Dairesi Başkanlığı
Sayı: KM. 1.SOR./384-1604
Konu : Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun Yazılı Soru Önergesi

9.4.1994

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
Genel Sekreterliğine
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)
İlgi : a) TBMM'nin 9.5.1994 Tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4475-9833/37645 sayılı ya
zısı.
b) Başbakanlığın 19.5.1994 Tarih ve B.02.0.KKG,/106-6617/4562 sayılı yazısı.
Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı
soru önergesi incelenmiş olup, konu ile ilgili bilgiler ekte sunulmuştur.
Arz ederim.
Hasan Ekinci
Orman Bakanı
Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun Sayın Başbakanımıza Tevcih Ettiği Yazı
lı Soru Önergesine
Orman Bakanlığının Cevabı
Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun Sayın Başbakanımız tarafından cevaplan
dırılmasını istediği yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiştir.
1. ORÜS'e bağlı Artvin Lif-Levha Fabrikasında 19.4.1994 günü saat 19.30-20.00 saatleri ara
sında bir yangın meydana gelmiştir. İlgili Genel Müdürlükçe aynı gün bir müfettiş ve iki teknik ele
mandan kurulu bir heyet olay mahalline gönderilmiş, yapılan tetkik ve inceleme sonucu herhangi
bir ihmal ve kasıta rastlanmamıştır. Yangının, devamlı olarak çalışan vinç'in sürtünmesinden mey
dana gelebileceği kanaati hâsıl olmuştur. Ancak, konu Artvin Cumhuriyet Savcılığı tarafından so
ruşturulmakta olup, henüz bir netice alınamamıştır.
2. Yangının odun deposundaki hammadde açığından dolayı kasıtlı olarak çıkarıldığı iddiaları
doğru değildir.
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3. Hammadde, fabrika binası, elektrik hatlan ve vinç'te meydana gelen maddî zararın miktarı
bilirkişi raporuna göre 16 milyar TL..civanndadır.
4. Yangınla ilgili idarî soruşturma ve savcılık soruşturması devam etmektedir.
9. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş 'in, Diyarbakır-Hazro 'da güvenlik güçleri tarafından
işyerinden alındıktan sonra kaybolduğu iddia edilen bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Na
hif Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4479)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Nahit Menteşe tarafından yazılı oİarak yanıtlanması için
gereğini arz ederim.
Ercan Karakaş
İstanbul
12 Nisan 1994 tarihinde, Diyarbakır'ın merkezinde gübre bayiliği yapan 28 yaşındaki Mehmet
Seyid Avşar, daha sonra Hazro'da koruculuk yaptıkları ve isimleri belirlenen silahlı 5 kişi tarafın
dan, sabah saat 11.30'da işyerinden götürülmek isteniyor. Kardeşlerinin direnmesi üzerine, işyeri
nin önüne parkettikleri 21 AF 989 plakalı Toros marka arabalarından telsizle polis çağırıyorlar. Ge
len sivil giyimli iki polis, 5 korucu, Mehmet Seyid Avşar; söz konusu Toros araba ve tutulan bir ti
carî taksi ile Adliye Sarayı girişindeki İl Jandanna Merkez Komutanlığına götürülüyor. Ağabeyle
rini arkasından izleyen iki kardeş ise o günden sonra ağabeylerini bulamıyorlar. Hemen her ilgili
kuruma verdikleri dilekçelerine ise, "Böyle birisi bizde yok, bizde sabıka kaydı yok, biz kendisini
aramıyoruz" yanıtı veriliyor.
Çeşitli basın organlanna da ayrıntılı biçimde yansıyan bu olaydan sonra oğlunu bulmak iste
yen babası Süleyman Avşar'a Bakanlığınızdan "önce bulacağız" yanıtı verilirken daha sonra da
"oğlunuzu bulamıyoruz" karşılığı veriliyor.
1. Basın organlannca Cumhurbaşkanının da devreye girdiği belirtilmektedir. Buna rağmen gü
pegündüz işyerinden, plakası bilinen bir arabayla ve isimleri bilinen köy korucularınca alınan bir
vatandaşın bulunamadığı doğru mudur? İl Jandarma Merkez Komutanlığının olayla ilgisi nedir?
2. Söz konusu 21 AF 989 plakalı Toros marka araç kime aittir? Bu araç bulunmuş mudur?
3. Hazro'da koruculuk yaptıklan belirtilen ve isimlerinin bu ilçeye bağlı Sini Köyünün Muh
tarı Ali isimli şahsın oğlu,Ömer ve Ömer'in amcası Abidin olduğu saptanan korucular bulunmuş
mudur? Bunlara bu görevi kimler vermiştir? Halen koruculuk görevlerini sürdürmekte midirler?
4. Bu olay sizce olağan mıdır? Bu konuda bakanlığınız hangi çalışmaları yapmış, sorumlular
hakkında hangi işlemleri başlatmıştır?
T.C.
İçişleri Bakanlığı
31.5.1994
Jandarma Genel Komutanlığı
HRK : 7504-818-94/ASYŞ.Ş.ŞİK.(4642)
Konu : Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 9 Mayıs 1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/44799855/37701 sayılı yazısı.
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İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Diyarbakır merkezinde gübre bayiliği yapan Mehmet
Şerif Avşar'ın Hazro'da koruculuk yaptıkları tespit edilen silahlı (5) kişi tarafından işyerinden alın
dıktan sonra kaybolduğu iddiasına ilişkin vermiş olduğu soru önergesi incelenmiştir.
1. 22 Nisan 1994 tarihinde kendilerini Güvenlik Görevlisi olarak tanıtan kişilerce işyerinden
kaçırıldığı tespit edilen Mehmet Şerif Avşar'la ilgili olarak görgü tanıklarınca gerekli teşhis işlem
leri yapılarak olaya kanştıklan tespit edilen, Feyzi Gökçen,-Yaşar Günbatı, Ömer Güngör, Aziz Erbey, Zeyyat Akçil ve Mesut Mehmetoğlu gözaltına alınmıştır.
2. 7 Nisan 1994 günü sanıklardan Ömer Güngör'ün yapılan sorgulamasında; aile arası kan
davasına dayalı husumetten dolayı Mehmet Şerif Avşar'ı kaçırdıklarını ve daha sonra tabanca ile
öldürdüklerini beyan etmiş ve samğın yer göstermesi sonucu maktule ait ceset Diyarbakır-Silvan
Karayolunun (19) uncu Km. de tarla içinde bulunmuştur.
3. Olaya Diyarbakır C. Başsavcılığı el koymuş olup, olay yerinde sanıklara tatbikat yaptmlmıştır. Aynca sanıklar suçlannı itiraf etmiş ve suç delilleri ele geçirilmiştir. Güvenlik Kuvvet
lerinin olayla ilgileri olmadığını, soru önergesinde iddia edilen konuların asılsız olduğunu arz eder
im.
Nahit Menteşe
İçişleri Bakanı
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Hizmet İlişkisine işveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşmenin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 3846 Sayılı Kanuna verilen
oyların sonucu :
Kanunlaşmıştır.
Üye Sayısı

450

Kullanılan Oy

177

Kabul Edenler

170
4

Reddenler
Çekimserler

3

Geçersiz Oylar

-

Oya Katılmayanlar

265

Açık Üyelikler

8
(Kabul Edenler)

ADANA
Bekir Sami Daçe
M. Halit Dağlı
M. Selâhattin Kılıç
Turgut Tekin
ADIYAMAN
Celâl Kürkoğlu
AFYON
İsmet Attila
Baki Durmaz
Ethem Kelekçi
AĞRI
Cemil Erhan
AMASYA
Cemalettin Gürbüz
Mehmet Tahir Köse
ANKARA
Bilâl Güngör
Salman Kaya
Mehmet Kerimoğlu
Orhan Kilercioğlu
Sait Kemal Mimaroğlu
Mehmet Seyfi Oktay
İbrahim Tez
Mustafa Dursun Yangın
ANTALYA
Faik Altun
Veysel Atasoy

Adil Aydın
Hayri Doğan
Ali Karataş
ARTVİN
Hasan Ekinci
AYDIN
Nahit Menteşe
BALIKESİR
Abdülbaki Ataç
Hüseyin Balyalı
Ekrem Ceyhun
Sami Sözat
BATMAN
Mehmet Adnan Ekmen
Abdülkerim Zilan
BAYBURT
Bahattin Elçi
BİLECİK
Bahattin Şeker
BİNGÖL
Haydar Baylaz
Hüsamettin Korkutata
BİTLİS
Kâmran İnan
BOLU
Avni Akyol
Necmi Hoşver
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Abbas İnceayan
Tevfık Türesin
BURDUR
Mustafa Çiloğlu
Ahmet Sayın
BURSA
Şükrü Erdem
Beytullah Mehmet Gazioğlu
Yılmaz Ovalı
Turhan Tayan
ÇANAKKALE
Süleyman Ayhan
Rahmi Özer
ÇANKIRI
Nevzat Ayaz
ÇORUM
Cemal Şahin
DENİZLİ
Mehmet Gözlükaya
Adnan Keskin
Nabi Sabuncu
DİYARBAKIR
Mehmet Salim Ensarioğlu
Mehmet Kahraman
Salih Sümer
EDİRNE
Evren Bulut
Hasan Basri Eler
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ERZİNCAN

Recep Ercüment Konukman

M. Kâzım Dinç

Ali ibrahim Tutu

Leyla Yeniay Köseoğlu

Alaettin Kurt
KONYA

ERZURUM

Mehmet Moğultay

Lütfi Esengün

Ali Oğuz

Hasan Afşar

Şinasi Yavuz

İbrahim Özdemir

Ali Günaydın

ESKİŞEHİR

Hasan Hüsamettin Özkan

Ömer Şeker

Mustafa Balcılar

Mehmet Sevigen

Mustafa Ünaldı

İbrahim Yaşar Dedelek

İZMİR

Mehmet Ali Yavuz

GAZİANTEP

Veli Aksoy

MALATYA

Bahattin Alagöz

Cengiz Bulut

Oğuzhan Asiltürk

Abdülkadir Ateş

Işın Çelebi

Mustafa Yılmaz

Hikmet Çetin

Halil Çulhaoğlu

MANİSA

Ayvaz Gökdemir

Erdal İnönü

Rıza Akçalı

Mustafa Yılmaz

İlhan Kaya

Tevfik Diker

GÜMÜŞHANE

Mehmet Köstepen

Sümer Oral

Lütfü Doğan

Atilla Mutman

Cengiz Üretmen

HAKKÂRİ

Işılay Saygın

MARDİN

Mustafa Zeydan

Rıfat Serdaroğlu

Muzaffer Arıkan

HATAY

KAHRAMANMARAŞ

Mehmet Gülcegün

Mehmet Dönen

Selahattin Karademir

MUĞLA

Onur Kumbaracıbaşı

KARAMAN

Muzaffer İlhan

Nihat Matkap

S. Osman Sevimli

Latif Sakıcı

Nurettin Tokdemir

Zeki Ünal

Erman Şahin

KARS

NEVŞEHİR

İSPARTA
Abdullah Aykon Doğan

Mehmet Alp

Esat Kıratlıoğlu

Ertekin Durutürk

Atilla Hun

ORDU

İÇEL

Zeki Nacitarhan

Refaiddin Şahin

Ahmet Bilyeli

KASTAMONU

SAKARYA

Aydın Güven Gürkan

Nurhan Tekinel

Cevat Ayhan

Durmuş Fikri Sağlar

KIRIKKALE

Mehmet Göl han

Ali Su

M. Sadık Avundukluoğlu

Mustafa Kılıçarslan

İSTANBUL

Hacı Filiz

SAMSUN

Yıldırım Aktuna

KIRKLARELİ

Ali Eser

Bedrettin Doğancan AkyUrek

İrfan Gürpınar

Nafiz Kurt

Tansu Çiller

KIRŞEHİR

SİİRT

Engin Güner

Sabri Yavuz

İbrahim Gürsoy

Hilmi Yükselen

Algan Hacaloğlu

KOCAELİ

Musa Demirci

Ercan Karakaş

Bülent Atasayan

Ziya Halis
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Azimet Köylüoğlu

Güler İleri

Ender Karagül

Abdullatif Şener

Ahmet Feyzi İnceöz

Ural Köklü

ŞANLIURFA

Şahin Ulusoy

VAN

Necmettin Cevheri

TRABZON

Fethullah Erbaş

İbrahim Halil Çelik

Koray Aydın

Nadir Kartal

TEKİRDAĞ

Mehmet Ali Yılmaz

ZONGULDAK

Halil Başol

TUNCELİ

Güneş Müftüoğlu

Muhtar Mahramlı

Kamer Genç

Ali Uzun

Hasan Peker

Vahdet Sinan Yerlikaya

Necdet Yazıcı

TOKAT

UŞAK

Ali Şevki Erek

Fahri Gündüz

0:4

(Reddedenler)
ARTVİN
Süleyman Hatinoğlu
YOZGAT
Hüseyin Erdal

ŞANLIURFA
Seyyit Eyüpoğlu

İSTANBUL
Güneş Taner

(Çekinserler)
İSTANBUL
Kadir Ramazan Coşkun
İsmail Sancak

KAYSERİ
Şaban Bayrak

(Oya Katılmayanlar)
ADANA
Uğur Aksöz
Veli Andaç Durak
Muhammet Kaymak
Mustafa Küpeli
Ali Yalçın Öğütcan
İbrahim Özdiş
Timurçin Savaş
Ahmet Sanal
Orhan Şendağ
ADIYAMAN
Mahmut Kılıç
Abuzer Tanrıverdi
AFYON
Halil İbrahim Özsoy
Abdullah Ulutürk
Gaffar Yakın

AĞRI
Hasan Fecri Alpaslan
Mikail Aydemir
Yaşar Eryılmaz
AKSARAY
Halil Demir
İsmet Gür
Mahmut Öztürk
AMASYA
Haydar Oymak
ANKARA
Mehmet Nedim Budak
Mehmet Çevik
Ali Dinçer
Mehmet Vehbi Dinçerler
Ömer Faruk Ekinci
Hamdi Eriş
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İ. Melih Gökçek
H. Uluç Gürkan
İrfan Koksal an
Mehmet Sağdıç
Yücel Seçkiner (İ. A.)
O. Mümtaz Soysal (İz.)
Halil Şıvgın
Mustafa Tınaz Titiz
Baki Tuğ
ANTALYA
Deniz Baykal
Hasan Çakır
Gökberk Ergenekon
Hasan Namal (İz.)
AYDIN
Cengiz Altınkaya
Tunç Bilget (İz.)

T.B.M.M.

Ali Rıza Gönül
İsmet Sezgin
Yüksel Yalova
BALIKESİR
Ömer Lütfi Coşkun
Mehmet Cemal Oztaylan (İz.)
' Melih Pabuççuoğlu
BARTIN
Hasan Akyol
Koksal Toptan
BATMAN
Nizamettin Toğuç
BAYBURT
Ülkü Güney
BİLECİK
Mehmet Seven (iz.)
BİNGÖL
Kâzım Ataoğlu
BİTLİS
Zeki Ergezen
Edip Safder Gaydalı
BOLU
Nazmi Çiloğlu
BURDUR
Ahmet Şeref Erdem
BURSA
Fethi Akkoç
Cavit Çağlar
Mehmet Gedik
Kadri Güçlü
İbrahim Gürdal
Hüsamettin Örüç (İz.)
Feridun Pehlivan
ÇANAKKALE
Nevfel Şahin
A. Hamdi Üçpınarlar
ÇANKIRI
İsmail Coşar
İlker Tuncay
ÇORUM
Mustafa Ateş Amiklioğlu
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Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.)
Muharrem Şemsek
Arslan Adnan Türkoğlu
DENİZLİ
Muzaffer Arıcı
Hasan Korkmazcan
M. Halûk Müftüler
DİYARBAKIR
M. Hatip Dicle
Mahmut Uyanık
Sedat Yurtdaş
Leyla Zana
EDİRNE
Şerif Ercan
Erdal Kesebir
ELAZIĞ
Ahmet Küçükel
Ali Rıza Septioğlu
Tuncay Şekercioğlu
Ahmet Cemil Tunç
ERZİNCAN
Yıldırım Akbulut
Mustafa Kul
ERZURUM
Abdülilah Fırat
Abdulmelik Fırat
İsmail Köse
Rıza Müftüoğlu
Oktay Öztürk
ESKİŞEHİR
Hüseyin Aksoy
Hüsamettin Cindoruk (Bask.)
M. Fevzi Yalçın
GAZİANTEP
Mehmet Batal lı
Mustafa Doğan
Mehmet Özkaya
Hannan Özüberk
GİRESUN
Burhan Kara
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Yavuz Köymen
Ergun Özdemir
Rasim Zaimoğlu
GÜMÜŞHANE
Mahmut Oltan Sungurlu
HAKKÂRİ
Esat Canan
HATAY
Fuat Çay
Abdullah Kınalı
Bestami Teke
İSPARTA
Mustafa Fikri Çobaner
İÇEL
Y. Fevzi Arıcı
Ali Er
Asım Kaleli (İz.)
M. İstemi han Tal ay
Rüştü Kâzım Yücelen
İSTANBUL
Bülent Akarcalı
İmren Aykut (İz.)
Mustafa Baş (İz.)
Mukadder Başeğmez
İsmail Cem
Osman Ceylan (İz.)
Nami Çağan
Gürhan Çelebican
Bedrettin Dalan
Hüsnü Doğan
Halit Dumankaya
Kemal Naci Ekşi (İz.)
Elaattin Elmas
Halil Orhan Ergüder
Salih Ergün •
İsmail Safa Giray
Melike Tugay Haşefe (İz.)
Fevzi İşbaşaran
Mehmet Cavit Kavak
Coşkun Kırca (İz.)

T.B.M.M.

Cem Kozlu
Emin Kul (İz.)
Ziyaeddin Selçuk Maruflu
Hasan Mezarcı
Yusuf Namoğlu
Sabri Öztürk (İz.)
Yusuf Pamuk
Gürol Soylu
Tunca Toskay
Şadan Tuzcu
Mehmet Bahattin Yücel
İZMİR
Yıldırım Avcı
Nevzat Çobanoğlu
Timur Demir
İsmet Kaya Erdem
Ersin Faralyalı
Mehmet Özkan
Erkut Şenbaş
Süha Tanık (İz.)
Cemal Tercan
KAHRAMANMARAŞ
Esat Bütün
Hasan Dikici
Ahmet Dökülmez
Recep Kırış
Ökkeş Şendiller
Saffet Topaktaş
KARS
Abdülkerim Doğru
M. Sabri Güner
KASTAMONU
Refik Arslan
Murat Başesgioğlu
Münif.İslamoğlu
KAYSERİ
Mustafa Dağcı
Osman Develioğlu
Aykut Edibali
Abdullah Gül
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Salih Kapusuz
Seyfi Şahin
KIRIKKALE
Abdurrahman Ünlü
KIRKLARELİ
Ahmet Sezai Özbek
Cemal Özbilen
KIRŞEHİR
Coşkun Gökalp
KOCAELİ
İsmail Amasyalı
Halil İbrahim Artvinli
İsmail Kalkandelen
Şevket Kazan
KONYA
Musa Erarıcı .
Necmettin Erbakan
Ahmet Remzi Hatip
Mehmet Keçeciler
Abit Kıvrak
Osman Nuri Özbek
Vefa Tanır (Bşk. V.)
Servet Turgut
KÜTAHYA
Ahmet Derin
H. Cavit Erdemir
Mehmet Rauf Ertekin
Mustafa Kalemli (Bşk. V.)
İsmail Karakuyu
MALATYA
Gazi Barut
Metin Emiroğlu
Münir Doğan Olmeztoprak
Yusuf Bozkurt Özal
MANİSA
Ümit Canuyar
Akın Gönen
Ekrem Pakdemirli
Faruk Saydam
Yahya Uslu
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MARDİN
Ahmet Türk
Ali Yiğit (İz.)
MUĞLA
İrfettin Akar (İz.)
Nevşat Özer
MUŞ
Muzaffer Demir
Sırrı Sakık
Mehmet Emin Sever
NEVŞEHİR
Mehmet Elkatmış
Osman Seyfi
NİĞDE
İbrahim Ansoy
Doğan Baran
Rıfat Yüzbaşıoğlu
ORDU
Hasan Kılıç
Bahri Kibar
Cavit Sadi Pehlivanoğlu
Nabi Poyraz
Şükrü Yürür
RİZE
Ahmet Kabil
Mustafa Parlak
Ahmet Mesut Yılmaz
SAKARYA
Nevzat Ercan
Ahmet Neidim
Ersin Taranoğlu
SAMSUN
İlyas Aktaş
Cemal Alişan (İz.)
Mehmet Cebi
İrfan Demiralp
Hüseyin Özalp
İhsan Saraçlar
Adem Yıldız

T.B.M.M.
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SİİRT
Zübeyir Aydar
Naif Güneş
SİNOP
Kadir Bozkurt
Cafer Sadık Keseroğlu
Yaşar Topçu
SİVAS
Ahmet Arıkan
Muhsin Yazıcıoğlu
ŞANLIURFA
Sedat Edip Bucak
Eyüp Cenap Gülpınar
Ferit Aydın Mirkelam (İz.)
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu

9 6.1994

Abdürrezak Yavuz (İz.)
ŞIRNAK
Mahmut Almak
Orhan Doğan
Selim Sadak
TEKİRDAĞ
Fethiye Özver
TOKAT
İbrahim Kumaş
Ahmet Özdemir
TRABZON
Eyüp Âşık
Ali Kemal Başaran
Kemalettin Göktaş

0:4

Fahrettin Kurt (İz.)
VAN
Şerif Bedirhanoğlu
Mustafa Kaçmaz
Remzi Kartal
YOZGAT
Yaşar Erbaz
Lutfullah Kayalar
Mahmut Orhon
Alparslan Türkeş
ZONGULDAK
Adnan Akın
Şinasi Altıner
Ömer Barutçu
Bülent Ecevit

(Açık Üyelikler)
ADANA
ADIYAMAN
BURSA

1
1
1

DİYARBAKIR
İSPARTA
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7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER'
1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nımda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
16.4.!986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak
kında 303 Sayıh Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a
1 inci Ek), (Dağıtma tarihleri : 29.4,1992; 2.7.1992)
2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek)
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992)
3. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik*
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992)
4. —- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi :
6.7,1992)
5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanım Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe ^ komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62)
(S. Sayısı: 116) (Dağıtma tarihi : 6.7,1992)
6.; — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992)7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (.1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992)
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KAMUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993)
X 9. — Çanakkale Milletvekili Hamdı Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına
İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337)
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993)
10. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi: 30.11.1993)
11. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S.
Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12:1993)
12, —- Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993)
13. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu
(1/591) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993)
X 14. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın iskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet Özarslan, Recep
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı
Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994)
15. — 926 Sayılı, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 554) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994)
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X 16. — Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
17. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/608) (S Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
18. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994)
X 19. — Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 474 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Plan ve Bütçe
Komisyonu Mütalaası ve Dışişleri ve Anayasa komisyonları raporları (1/47, 1/57, 1/320)
(S. Sayısı : 632) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994)
X 20. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen<
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992)
21. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıs,ı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi :
14.5.1992)
22< — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992)
23,'— Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324)
(S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi: 6.2.1992)
24. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993)
25. — İl İdaıresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7,12.1993)
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26. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992)
27. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması
Haklımda Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 16.11.1992)
28. — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993)
29. — İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in İdarî Yargılama Usulü
Kanununun 2 ne i Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/63.7, 2/908)
(S. Sayısı : 409 ve 409'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 3.1.1994 ve 23.3.1994)
X 30. —• Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve
3846 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu
(1 /484,.3/736) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) .
X 31.: — 406 Sayılı Kanunda Değişildik Yapılmasına ve Türk Telekomünikasyon
Anonim Şirketi Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma
ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/671) (S. Sayısı : 666) (Dağıtma
tarihi : 17.5.1994)
32. — Millî Koruma Suçlarının Affına, Millî Koruma Teşkilat, Sermaye ve Fon
Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun Bir Maddesinde
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/583) (S. Sayısı : 614) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
33. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine
Dair Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Edirne Milletvekili Ha
san Basri Eler'in, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun İki Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifleri, Kütahya Milletvekili Rauf Ertekin ve 2 Arkadaşının
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Zam ve Tazminatlar Başlıklı Ek Madde
sinin (II) Tazminatlar Bölümünün (D) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/679, 2/287, 2/306), 2/417)
(S.Sayısı : 654) (Dağıtma tarihi : î2.5.1994)
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34. — Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'nun, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine göre doğrudan doğruya
gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993)
35. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergemi (2/65)
(S. Sayısı : 594) (Dağıtma tarihi: 14.2.1994)
X 36. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Dam
ga Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu,
7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Ka
nunda''Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (1/641) (S. Sayısı : 659) (Dağıtma tarihi : 25.5jl994)
X 37. — Türk Eczacıları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'm 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği
Kanununun 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi :
31.12.1993)
38. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993)
X 39. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 Arkadaşının; Yüksek öğretim
Personel, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandıği ve Devlet Memurları Kanunlarında De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(2/588) (S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi : 24.2.1994)
40. — Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere
Geri Gönderme Tezkeresi ile 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raponı
(1 /667, î/649) (S. Sayısı : 639) (Dağıtma tarihi : 18.4.1994)
X 41. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi: 4.2.1992)
42. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaklemokrat Halkçı Parti Grup
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Başkanvekili Jçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992)
43. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi
Hakkında Kanun- Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)
44. _ Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkaünış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi :
23.9.1992)
45. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992)
46. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile
Güllüme Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı :
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993)
47. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şildik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile. Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627,
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağılma tarihi : 4,3.1993)
4$t — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret
Kanunumm 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433,
2/395) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2,4,1993)
49. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992)
50. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1 /508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993)
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51. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993)
52. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatımı]
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı.:
151) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992)
X 53. — Göç idaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi :
16.2.1993)
X 54. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993;
X 55. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992)
56. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993)
57. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992)
58. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1 /389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi: 30.6.1992)
59. ~ Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Sosyal demokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gükan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992)
60. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992)
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61. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11,7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992)
62. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992)
63. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih vt
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapom (2/18) (S. Sayısı : 37)
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992)
64. — Manisa Milletvekili Tevfik Dikerin, 27.7.1967 Tarihli 926 Saydı Türk
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149)
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992)
65. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)
66. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'm, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi :
25.5.1992)
67.— Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992)
68. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı
Türk Silahlı Kuvvtleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992)
69. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'm, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197)
(S. Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992)
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70. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984'Tarih ve 3083 Sayılı
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
71. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : -21.9.1992)
•72. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137)
(Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
73. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlıı ve'13-Arkadaşının, 843 Sayılı
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
74. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma
tarihi : 21.9.1992)
75. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
ten *ç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi .:• 23.9.1992)
76,.— Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173)
Dağıtma tarihi : 1.10.1992)
77. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7,2.1972 Tarih ve
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175)
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992)
78. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak BaZi
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi :
5.10.1992)
„
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19, — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi :
5.10.1992)
80. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992)
81. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992)
82. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992)
83. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve içişleri Komisyonu
(1/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992)

Raporu

84. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler,
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992)
85. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992)
86. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve-Teknoloji ve Ticaret Komisyonu
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992)
87. _ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi :
19.11.1992)
88. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt.
ma tarihi : 19.11.1992)
— II —
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89 — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma
Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
2.7.1992 Tarihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî
Eğitim Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992)
90. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu
(2/365) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992)
91. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayıh Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6)
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992)
92. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993)
•
'
93. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım,
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi :
11.1.1993)
94. — 3146 Sayıh Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık
ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993)
95j — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993)
96. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi :
26.1.1993)
97^ — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993)
98. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayıh Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı :
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993)
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99, — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma
tarihi : 26.1.1993)
100. —' Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa
t ki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993)
101. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve-Sağlık ve Sosyal İşler Komis>yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993)
102. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı
Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendimin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı :
290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993)
103. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993)
104. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 4l Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S, Sayısı : 291) (Dağıtma
tarihi :' 4.3.1993)
105. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi :
4.3.1993)
106. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici" Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993)
107. — İki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993)
108. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513)
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993)
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109. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, iskân
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327)
(Dağıtma tarihi :. 6.4.1993)
110. —.Kocaeli Milletvekili H. ibrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun
Ondokuzımcu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993)
111* — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993)
112. — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9,4.1993)
113. — Manisa Milletvekili Tevfik Dikerin, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993)
114. — 2886 Sayılı Devlet İlhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993)
115. — • Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993)
116. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993)
117. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma
tarihi : 18.5.1993)
118. — §ırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde
incelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993)
M9j — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993)
120. — Yabancıların Türkiye'de ikamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu
Raporu (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993)
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121. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğiitcan'ırı, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma ta
rihi : 22.9.1993) .
122. — Konya Milletvekili Mehmet Keçecilerin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesine
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993)
123. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alırıma Önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi :
9.11.1993)
124. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993)
X 125. — Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/509) (S.
Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi: 26.11.1993)
X 126. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Hükümlüle
rin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 26.11.1993)
X 127. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi
Komşuluk, İşbirliği ve Güvenlik Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/417) (S. Sayısı : 379) (Dağıt
ma tarihi : 26.11.1993)
X 128. — Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenkleştirihnesine İlişkin Ulus
lararası Sözleşme (Kyoto Sözleşmesi) ve Altı Ekine Katılmamızın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/370) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi: 1.12.1993)
129. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka— 15 —
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nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma
tarihi : 3.12.1993)
130. — Çorum Milletvekili Gemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değişirilnıetsi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı: 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993)
131. — Manisa Milletvekili Tevfik Dikar'in, 1111 Saydı Askerlik Mükellefiyeti
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993)
132. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 noi Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi :
7.12.1993)
133. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396)
(Dağıtma tarihi: 31.12.1993)
X 134. — İzmir Andlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/535) (S. Sayısı: 399) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993)
X 135. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/547) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993)
X 136. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1 /451) (S. Sayıcı: 402) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993)
X 137. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993)
138. — Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Keîekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın 4.11.1981 Tarihli ve 2547
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi :
31.12.1993)
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139. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691)
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993)
X 140. — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması,
Eki Protokol ve Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/635) (S.( Sayısı : 510) (Dağıtma
tarihi : 8.2.1994)
X 141. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ti
carî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaıet, Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/469) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994)
142. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/504) (S. Sayısı: 544) (Dağılma tarihi : 8.2.1994)
X 143. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/636) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994)
X 144. — Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Gelir ve Ser
vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onay-.
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/570) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994)
145. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu
Raporu
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağılma tarihi : 10.2.1994)
X 146. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma
tarihi : 10.2.1994)
X 147. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/572) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994)
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148. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa tarihi : 10.2.1994)
X 149, — Nesli. Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası
Ticaretine ilişkin Sözleşme ile Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/524)
(S. Sayısı : 555) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994)
X 150. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı : 556)
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994)
X 151. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Hükümeti Arasında As
keri Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/536) (S. Sayısı : 561)
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994)
X 152. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/533) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tarihi :
10.2.1994)
153. __ Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi
(2/64) (S, Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994)
154. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2:1994)
155. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alıaak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu .
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994)
X 156. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Uluslararası
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma vç Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları
(1/557) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994)
X 157. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasmda Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/569) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994)
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X 158. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/567) (S. Sayısı : 557) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994)
X 159. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/568) (S. Sayısı : 558) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994)
X 160. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve
İşbirliğinin Temel İlkeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/597) (S. Sayısı : 559) (Dağıt
ma tarihi : 16.2; 1994)
X 161. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/525) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma ta
rihi : 16.2.1994)
X 162. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527)
(S. Sayısı : 562) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994)
163. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı :564)
(Dağıtma tarihi: 16.2.1994)
X 164. — Türkiye Cumhuriyeti ile Venezüella Cumhuriyeti Arasında Kültürel,
Eğitsel ve Bilimsel İşbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun4 Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/475) (S. Sayısı : 565) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994)
165. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 Arkadaşımn, 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa 2167 Sayılı Kanunun 14 üncü Maddesi ile Eklenen 10 uncu
Maddesi ile Kanun Kapsamına Alınanların Borçlandırılmalarına İlişkin Kanuna Geçi
ci Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in
17.7.1964. Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 68 inci Maddesinin
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu
(2/549, 2/295) (S. Sayısı : 591) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994)
166. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664)
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994)
— 19 —

7
. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
167. — Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı :
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994)
X 168. — Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Sanayi vo
Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/542) (S. Sayısı : 599) (Dağıtma tarihi :
25.2.1994)
169. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994)
170. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
171. —- İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994)
172. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
173. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994)
174. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi :
23.3.1994)
175. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
176. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
177. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Karnın Teklifi
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi :
23.3.1994)
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178. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
X 179. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/546) (S. Sayısı : 613) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
180. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emekliliklerine Konut Edindirme Yardımı
Yapılması Hakkında Kanunda Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.İ994)
X 181. — 1996 Türkiye Europolia Festivaline İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/670) (S, Sayısı : 621) (Dağıtma tarihi :
23.3.1994)
182. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
183. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994)
184; — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma
Önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
185. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994)
186. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'ın Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı :
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
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187. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar Top
çu ile 2 Arkadaşının, Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/990) (S. Sayısı : 631) (Da
ğıtma tarihi : 23.3,1994)
188. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S, Sayısı : 605)
(Dağıtma tarihi : 24,3.1994)
X 189. — Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 619) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1994)
190.— Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair,
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994)
191. __ 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşın
maz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi :
24.3.1994)
192. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar
Topçu'nun Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar
Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/992) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994)
193. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28,3.1994)
194. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994)
X 195. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi :
28.3.1994)
X 196. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/558) (S. Sayısı : 636) (Dağıtma tarihi: 1.4.1994)
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197. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1 /627) (S. Sayısı : 637) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994)
X 198. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin- Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994)
199. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643)
(Dağıtma tarihi :' 19.4.1994)
X 200. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Boya Malzemelesinin Hibe Edilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasar,ısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/581) (S. Sayısı : 645) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994)
201. — 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun
3 üncü ve 10 uncu, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam
Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14 üncü, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü, 3480 Sayılı Maluller ile Şehit, Dul ve
Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında
Kanunun 4 üncü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci Maddelerinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/556) (S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994)
202. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/479)
(S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994)
203. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürükli Kur'an Okunması ile
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma Önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994)
X 204. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım,. Orman ve Köyişleri
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994)
205. — Ankara Milletvekili M, Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik-Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi :
4.5.1994)
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
206. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656)
(Dağıtma tarihi : 13.5,1994)
207. — i'staribul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı : 655) (Dağıtma tarihi : 16.5.1994)
208. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994)
209. —- İzmir Milletvekili Lşılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştiriîmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi :
3.6.1994)
210. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994)

(X)

Açık oylamaya tabi işleri gösterir.
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Dönem: 19

T. B. M. M.

Yasama Yılı : 2

(S. Sayısı: 250)

Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında
158 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 3846 Sayılı Kanun ve Anayasanın
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/484, 3/736)
Türkiye Cumhurbaşkanlığı
Ankara
B.Ol.O.KKB.0.00.00.01
KAN.KAR. : 39-18/A-9-92-805
Konu : 3846 sayılı Kanun.

11.12.1992

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İlgi : 26 Kasım 1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-1548-6526 sayılı yazınız.
İlgideki yazınıza ekli olarak gönderilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca
25.11.1992 tarihinde kabul edilen 3846 sayılı "Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Veril
mesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun"
ve ekleri incelenmiştir.
A) Sözkonusu Kanunla onaylanması uygun bulunan, 158 sayılı Sözleşme ile getirilen hü
kümler, aşağıda yazılı olduğu biçimde özetlenebilir.
1. Bu Sözleşme tüm ekonomik faaliyet alanlarına ve hizmet sözleşmesi ile istihdam olu
nanlara uygulanacaktır.
2. Bir üye devlet hizmet ilişkisi içinde çalışanlardan aşağıdaki kategorilerde bulunanları
işbu Sözleşme hükümlerinin tamamının veya bir kısmının uygulama alanı dışında bırakabilir :
a) Belirli süreli veya belirli bir işin tamamlanması ile ilgili hizmet sözleşmesi ile çalıştırı
lan işçiler,
b) Süresi önceden ve makul olarak belirlenmiş deneme süreli hizmet sözleşmesi ile çalı
şan işçilerden deneme süresi içinde bulunanlar,
c) Süresiz hizmet ilişkisi ile çalışan işçiler,
3. Bu Sözleşmenin koruyucu hükümlerinden kaçınmak amacıyla belirli süreli hizmet söz
leşmeleri yapılmasına karşı yeterli güvenceler sağlanacaktır.
4. İşçilerin özel istihdam şartları veya işletmenin büyüklüğü veya niteliği açısından önemli
sorunlar bulunduğu hallerde, istihdam olunanlardan sınırlı bir kategori, bir ülkedeki yetkili
makamca, işçi ve işveren kuruluşlarına danışıldıktan sonra bu sözleşme hükümlerinin tamamı
veya bazı hükümlerinin kapsamı dışında bırakılabilir.
5. Her üye devlet, Uluslararası Çalışma Teşkilatı Anayasasının 22 nci maddesi uyarınca
sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili ilk raporunda, kapsam dışı bırakılan işçi kategorilerini ge
rekçe göstererek belirtir.

6. İşçinin kapasitesine veya işin yürütümüne veya işyeri gereklerine dayalı geçerli bir son
verme nedeni olmadıkça hizmet ilişkisine son verilemeyecektir.
7. Aşağıdaki hususlar "son verme" için geçerli neden teşkil etmeyecektir :
a) Sendika üyeliği ve çalışma saatleri dışında veya işverenin rızasıyla çalışma saatlerinde
sendikal faaliyetlere katılma, .
b) İşçi temsilciliği yapmış olmak, yapmak veya işçi temsilciliğine talip olmak,
c) İşvereni şikâyet etmek veya işveren aleyhine idarî makamlar nezdinde müracaatta bu
lunmak,
d) Irk, renk, cinsiyet, medenî hal, aile sorumlulukları, hamilelik, din, siyasî görüş, etnik
veya sosyal köken,
e) Doğum izni esnasında işe gelmeme.
8. Hastalık veya kaza nedeniyle geçici devamsızlık işten çıkarma için geçerli neden sayıl
mayacaktır.
9. İşverenden makul ölçülere göre beklenemeyecek haller hariç, hizmet ilişkisi, işçinin
savunması alınmadan, ö işçinin tutumu ve verimi ile ilgili nedenlerle sona erdirilemeyecektir.
10. Hizmet ilişkisine haksız olarak son verildiği kanısında olan bir işçinin, ilgili merci
nezdinde itiraz hakkı kabul edilmiş olup, makul bir süre içinde itirazda bulunmadığı takdirde,
bu hakkını kullanmaktan vazgeçmiş sayılır.
11. Hizmet ilişkisine son verme işleminde ispat yükü işverene yükletilmiştir.
/12. Mahkemeler, hakemlik kurulu veya hakemler hizmet ilişkisine son verme işlemini hak
sız bulmakla birlikte bu işlemi iptale veya işçinin işe iadesini öngörmeye yetkili değilse, yeterli
bir tazminat veya uygun addolunan bir diğer telafi biçimini kararlaştırmaya yetkili kılınacaklardır.
13. Hizmet ilişkisine son verilecek bir işçi, çok ciddî bir hizmet kusuru atfedilmedikçe
makul bir bildirim süresine veya onun yerine bir tazminata hak kazanacaktır.
. 14. Hizmet ilişkisine son verilecek bir işçi aşağıdaki haklardan yararlanacaktır :
a) İşverenlerin katkısıyla oluşturulmuş bir fondan ödenecek kıdem tazminatı (hizmet süresi
ve Ücret seviyesine göre belirlenecek) veya işten ayrılma nedeniyle doğan başka haklar, veya,
b) İşsizlik sigortası, yaşlılık veya malullük gibi sosyal güvenlik türleri,
c) Bu tazminat ve ödeneklerin birleşimi,
15. Ekonomik, teknolojik, yapısal veya benzer nedenlerle hizmet ilişkilerine son verme
yi düşünen işveren :
a) İlgili işçi temsilcilerine; son verme nedenleri, bu işlemden etkilenecek işçi sayısı ve sü
re gibi gerekli tüm bilgileri zamanında sağlayacaktır.
b) İlgili işçi temsilcilerine, işten çıkarma işlemleri ve bu işlemlerin işçiler üzerindeki olum
suz etkilerini, başka iş bulmak gibi hafifletmek amacıyla alınacak önlemleri, mümkün oldu
ğunca önceden danışma fırsatı verecektir.
16. İşveren, işten çıkartma ile ilgili konularda ayrıca yetkili makamlara da bilgi sunacaktır.
Sözleşmenin 15, 16, 17, 18, 19,20, 21 inci maddeleri onama, tescil, yürürlük, bağlayıcılık,
fesih, bildirim ve sürelere ilişkindir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 250)
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B) 1. 158 sayılı ILO Sözleşmesi 2 Haziran 1982 tarihinde kabul edilmiş olmasına rağ
men, AT üyesi ülkelerden sadece ikisi (Fransa ve İspanya) tarafından, Avrupa ülkeleri arasında
da yalnız İsveç tarafından onaylanmıştır. Sözleşmeyi onaylayan diğer ülkeler ise ekonomileri
- tarıma dayalı ve ILO'dan teknik yardım alan (Nijerya, Uganda, Zaire, Zambiya, Kamerun, Ga
bon, Malavi, Etiopya, Venezüella, Kuzey Yemen gibi) geri kalmış Afrika ülkeleridir.
2. Diğer taraftan, Anayasamızın (çalışma ile ilgili hükümler) başlığını taşıyan 49 uncu
maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki hükmü taşımaktadır :
"...Devlet, işçi, işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koru
yucu tedbirleri alır."
Maddenin gerekçe bölümünde İse, Devletin çalışma hayatında oynaması gerekli role işaret
edilmekte; Devletin işçi - işveren ilişkilerinin seyircisi değil dengeleyicisi olduğu; Devletin çalış
ma barışını koruyacak tedbirleri alması gerektiği belirtilmektedir.
3. Bu Sözleşmenin onaylanmasından sonra yürürlüğe konulması kaçınılmaz olan "tşgüvencesi Kanunu"; işverene yükleyeceği yeni külfetlerle; yatırımları güçleştirecek, yerli ve ya
bancı sermayeyi yatırıma yönelmede tereddüte sevkedecek ve işsizliği artıracaktır.
4. Diğer taraftan bu sözleşme ile işçilere işten çıkarılmalarında getirilen yargı mercileri
ne başvuru hakkı, bugün için iç hukukumuzda da mevcuttur.
Sonuç olarak, henüz Avrupa ülkelerinde dahi itibar görmemiş böyle bir Sözleşmenin onay
lanması, ülkemizi gereksiz şekilde taahhüt altına sokacak, yukarıda da açıklandığı üzere onay
lanan sözleşme ile getirilen bazı uygulamalar, işveren ve işçi arasında yeni bir anlaşmazlık ala
nı yaratacak, iş barışının sağlanmasında olumsuz etkileri olacak ve anlaşmazlıklara her iki ta
rafın genel hukuk kuralları dışında çözüm arayışlarını zorlama ihtimalini çoğaltacaktır.
Bu nedenlerle 25.11.1992 tarih ve 3846 sayılı "Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son
Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun"
Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere iade edilmiştir.
Arz ederim.
Turgut özal
Cumhurbaşkanı
Dışişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Dışişleri Komisyonu
Esas No. : 1/484-3/736
Karar No. : 9

21.1.1993

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Daha önce Komisyonumuzun 1.7.1992 tarihli 11 inci Birleşiminde görüşülerek kabul edil
miş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisince 25.11.1992 tarihinde kabul edilen, Cumhurbaşkanlı
ğınca 11 Aralık 1992 tarihinde yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine gön
derilen "Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşmenin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun" (Kanun No. : 3846) Komisyonumuzun
13.1.1993 tarihli 3 üncü Birleşiminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın
ve Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 250)

Cumhurbaşkanlığının, sözleşmenin onaylanmasından sonra yürürlüğe konulması gerekli
"tşgüvencesi KanunuMnun, işverene yükleyeceği yeni külfetlerle yatırımları güçleştireceği, yer
li ve yabancı sermayeyi yatırıma yönelmekten caydıracağı şeklindeki endişesi Anayasamızın 49
uncu maddesinde "îş Güvenliği"nin bir insan hakkı olarak yer aldığı dikkate alınarak yerinde
görülmemiş, sözleşmenin zaten var olan fesih hakkına ek olarak haksız feshi önlemek amacın
da olduğu göz önünde bulundurularak, Türkiye'nin şimdiye kadar 29 ILO sözleşmesi imzala
dığı, bu sözleşmenin Avrupa Sosyal Şartının bir gereği olduğu, uluslararası topluluklara en
tegre olmaya çalıştığımız günlerde bu sözleşmeyi onaylamanın uygun olduğu kanısına varılmış
ve 3846 sayılı Kanun Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Atilla Mutman
izmir
Sözcü
Şahin Ulusoy
Tokat

Başkanvekili
Fethi Akkoç
Bursa
Kâtip
Abdullatif Şener
Sivas

Üye
Tunç Bilget
Aydın

Üye
Hüsamettin örüç
Bursa
Muhalefet şerhim eklidir.

Üye
Mustafa Doğan
Gaziantep

Üye
Cem Kozlu
İstanbul
Muhalifim
Üye
Fethiye özver
Tekirdağ

Üye
Nurhan Tekinel
Kastamonu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 250)
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MUHALEFET ŞERHİ
1. Hizmet ilişkisine işveren tarafından son verilmesi hakkındaki 158 sayılı ILO Sözleş
mesi, 2 Haziran 1982 tarihinde kabul edilmiş olmasına rağmen, bugüne kadar ILO üyesi 160
ülkeden sadece 15 kadarı tarafından onaylanmıştır. Onaylayan ülkelerin çoğunluğu, ekonomi
leri tarıma dayalı ve ILO'dan teknik yardım gören Nijerya, Uganda, Zaire, Zambiya, Kame
run, Gabon, Malavi, Etopya, Venezüella, Kuzey Yemen, Kıbrıs Rum Kesimi gibi sanayileşmemiş ülkelerdir.
ABD, Japonya, Almanya, İtalya, İngiltere gibi gelişmiş sanayi ülkeleri bu sözleşmeyi onay
lamamışlardır.
2. ILO Direktörü William Simpson "158 sayılı sözleşmeyi imza etmeyen birçok gelişmiş
ülke bulunduğunu ve bu ülkelerin her birinin kendine göre makul bir gerekçesi olduğunu" ifa
de etmektedir.
Gerçekten her ülkenin sosyal, ekonomik, hukuksal ve sendikal yapısı birbirinden farklı
olup, istihdam ilkeleri ve uygulama koşulları ülkeden ülkeye değişir. Kıdem tazminatı, kısa sü
reli çalışma ve işsizlik sigortası, diğer tazminatlar ve ek ödemeler gibi birbirini tamamlayan
ve iş hayatımızı tanzim eden birçok müessese, her ülkenin kendi koşullarına göre belirlenmelidir.
3. Sorumluluk bilincine sahip, çalışkan ve özverili bir işçinin çalışmasına işveren tara
fından keyfî olarak son verilmesi düşünülemez. Ücret bu konuda neden teşkil ederse, iş haya
tında verimliliğin, arz - talep dengesinin haklı bir kıstas olabileceği göz önünde tutulmalıdır.
İşçi ve işveren ilişkisi bir bütün olarak değer taşır. Bu nedenle işverenin sıkı bir müeyyide
ler zinciri ile bağlanması, işçi için daima en uygun durumu yaratmaz görüşündeyim.
4. Ülkemizde haksız yere işten çıkarılan bir işçinin yargıya başvurma hakkı mevcut ol
duğu gibi (Madde 17) tazminat verilmek suretiyle işten çıkarmalarda aynı pozisyona 6 ay süre
ile yeni istihdam yapılamayacağı gibi Batı Avrupa ülkelerinde bulunmayan bir hüküm geçerlidir.
5. 158 sayılı bu sözleşme iş akdinin feshi halinde, yargının hukuken geçerli sayılabilecek
bir neden bulunmadığı kanısına varması halinde, işe iade veya uygun görülecek bir tazminat
verilmesi veyahut telafi edici başkaca bir imkân yaratılmasını amaçlamaktadır.
Ülkemizde ise İş Kanununun 13 üncü maddesi hükmü ile bu alternatif sonuçlardan biri
olan tazminat verilmesi, üstelik yargı kararı alınmasına bile gerek olmadan, peşin ödeme şekli
ile geçerli kılınmıştır.
Bu nedenlerle, ülkemizde işçi - işveren arasında bugüne kadar ulaşılabilen dengeleri, kar
şılıklı hak ve adalet ilkelerine uygun sosyal ve hukukî gerçeklere dayalı yeterli bir zemin hazır
lanmadan işveren aleyhine bozabilecek bu sözleşmenin onaylanmasına karşıyım.
Hüsamettin örüç
Bursa

' Türkiye Büyük Millet Meclisi

- (S. Sayısı : 250)

ANAYASANIN 89 UNCU MADDESİ
GEREĞİNCE BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK
ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN KANUN

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METlN

Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son
Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşmenin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin
Kanun

Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Ve
rilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşmenin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin
25.11.1992 Tarih ve 3846 Sayılı Kanun

Kanun No.: 3846

Kabul Tarihi: 25.11.1992

MADDE 1. — Uluslararası Çalışma ör
gütünün 1982 yılında Cenevre'de yapılan 68
inci Konferansında kabul edilen "Hizmet İliş
kisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hak
kında 158 Sayılı Sözleşme"nin onaylanması
uygun bulunmuştur.

MADDE 1.—Kanunun 1 inci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihin
MADDE 2. — Kanunun 2 nci maddesi
de yürürlüğe girer.
, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir,
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini
MADDE 3. — Kanunun 3 üncü madde
Bakanlar Kurulu yürütür.
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı :250)

•

_7 —
HİZMET İLİŞKİSİNE İŞVEREN TARAFINDAN SON VERİLMESİ HAKKINDA
158 SAYILI SÖZLEŞME

Uluslararası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansı Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kuru
lunca 2 Haziran 1982 tarihinde Cenevre'de toplanmaya çağrılmış ve düzenlediği 68 inci oturumunda,
Hizmet İlişkisinin Sona Ermesi Hakkında Tavsiye'de (1963) mevcut uluslararası normları
not ederek,
Hizmet İlişkisinin Sona Ermesi Hakkında Tavsiyenin (1963) kabulünden sonra birçok üye
devletin mevzuatında ve uygulamasında anılan Tavsiye'de sözü edilen sorunlarla ilgili olarak
meydana gelen önemli gelişmeleri not ederek,
Bu konuda özellikle şu son yıllarda birçok ülkede meydana gelen ekonomik güçlükler ve
teknolojik değişiklikler sonucunda bu alanda karşılaşılan sorunlar çerçevesinde yeni uluslara
rası normları kabul etmenin uygun olacağını dikkate alarak,
Oturumun gündeminde beşinci maddeyi teşkil eden "İşverenin girişimiyle hizmet ilişkisi
nin sona ermesine" ilişkin çeşitli önerilerin kabulüne karar verdikten sonra,
Bu önerilerin uluslararası bir Sözleşme şeklini almasına karar vererek,
Aşağıda HİZMET İLİŞKİSİNE SON VERİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME (1982) ola
rak adlandırılacak olan bu Sözleşmeyi 1982 yılı Haziran ayının bu 22 nci gününde kabul etmiştir.
KISIM I. UYGULAMA METODLARI
UYGULAMA ALANI VE TANIMLAR
Madde 1
Bu Sözleşme hükümlerinin, toplu iş sözleşmeleri hakem kararları veya mahkeme kararları
ile veya ulusal uygulamaya uygun başka bir yöntemle geçerlik kazanmadığı hallerde, yürürlüğe
girmesi ulusal mevzuatla sağlanır.
Madde 2
1. Bu Sözleşme tüm ekonomik faaliyet alanlarına ve hizmet sözleşmesi ile istihdam olu
nanlara uygulanır.
2. Bir üye devlet hizmet ilişkisi içinde çalışanlardan aşağıdaki kategorilerde bulunanları
işbu Sözleşme hükümlerinin tamamının veya bir kısmının uygulama alanı dışında bırakabilir :
a. Belirli süreli veya belirli bir işin tamamlanması ile ilgili hizmet sözleşmesiyle çalıştırı
lan işçiler,
b. Süresi önceden ve makul olarak belirlenmiş deneme süreli hizmet sözleşmesi ile çalı
şan işçilerden deneme süresi içinde bulunanlar,
,
c. Süreksiz hizmet ilişkisiyle çalışan işçiler.
3. Bu Sözleşmenin koruyucu hükümlerinden kaçınmak amacıyla belirli süreli hizmet söz
leşmeleri yapılmasına karşı yeterli güvenceler alınmalıdır.
4. Kendilerine en az bu Sözleşmedekilere eşit güvenceler sağlayan özel bir istihdam reji
minin kurallarına tabi olarak çalışanların, gerektiğinde bu Sözleşmenin tamamının veya bazı
hükümlerinin kapsamı dışında bırakılması bir ülkedeki yetkili makamca veya uygun bir meka
nizma aracılığıyla, varsa işçi ve işveren kuruluşlarına danışıldıktan sonra kararlaştırılabilir.
5. İşçilerin özel istihdam şartları bakımından veya istihdam eden işletmenin büyüklüğü
veya niteliği açısından esaslı sorunlar bulunan durumlarda hizmet sözleşmesiyle istihdam
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olunanlardan sınırlı bir ketagori, gerektiği takdirde, bir ülkedeki yetkili makam veya uygun bir
kuruluşça, varsa, işçi ve işveren kuruluşlarına danışıldıktan sonra bu Sözleşme hükümlerinin
tamamı veya bazı hükümlerinin kapsamı dışında bırakılabilir.
6. Bu Sözleşmeyi onaylayan her üye devlet, Uluslararası Çalışma Teşkilatı Anayasasının
22 nci maddesi uyarınca, Sözleşmenin uygulanması üzerinde vereceği ilk raporunda, bu mad
denin 4 ve 5 inci bentleri çerçevesinde kapsam dışı bırakılan işçi kategorilerini gerekçe göstere
rek belirtir ve sonraki raporlarında bunları kapsam dışı bırakan mevzuat hükümleri ve uygula
ma hakkında, bu Sözleşmenin bu işçi kategorilerini de kapsaması için ne ölçüde etkili olduğu
nu veya etkili olmada ne gibi önerilerde bulunulduğunu belirterek, bilgi verir.
Madde 3
Bu Sözleşmenin uygulanmasında, "son verme" ve "hizmet ilişkisine son verme" deyim
leri hizmet ilişkisine işveren tarafından son verilmesi anlamına gelir.
KISIM II. GENEL UYGULAMA STANDARTLARI
KESİM A. SON VERMENİN HAKLI NEDENE DAYANDIRILMASI
Madde 4
işçinin kapasitesine veya işin yürütümüne veya işyeri gereklerine dayalı geçerli bir son ver
(
me nedeni olmadıkça hizmet ilişkisine son verilemez.
Madde *T
özellikle aşağıdaki hususlar son verme için geçerli bir neden teşkil etmezler :
a. Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızasıyla çalışma saatle
rinde sendikal faaliyetlere katılma,
b. işçi temsilciliği yapmış olmak, yapmak veya işçi temsilciliğine talip olmak,
c. işvereni şikâyet etmek veya işveren aleyhine mevzuata aykırılık iddiasıyla başlatılmış
sürece katılım veya işveren aleyhine idarî makamlar nezdinde müracaatta bulunmak,
d. Irk, renk, cinsiyet, medenî hal, aile sorumlulukları, hamilelik, din, siyasî görüş, etnik
veya sosyal köken,
e. Doğum izni esnasında işe gelmeme.
Madde 6
1. Hastalık veya kaza nedeniyle geçici devamsızlık işten çıkarma için geçerli neden değildir.
2. Hangi hallerin geçici olarak işe gelmeme sayılacağı, hangi hallerde tıbbî raporun ge
rekli olacağı ve bu maddenin 1 inci bendinin uygulanmasına getirilebilecek sınırlamalar, Söz
leşmenin 1 inci maddesinde belirtilen uygulama yöntemlerine göre belirlenir.
KESİM B. SON VERMEDEN ÖNCE VEYA SON VERME SIRASINDA
İZLENECEK USULLER
\

Madde 7

İşverenden makul ölçülere göre beklenemeyecek haller hariç, hakkındaki iddialara karşı
savunma fırsatı verilmeden bir işçinin hizmet ilişkisi, o işçinin tutumu ve verimi ile ilgili ne
denlerle sona erdirilemez.
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KEStM C.

SON VERMEYE KARŞI İTİRAZ USULÜ
Madde 8

\

1. Hizmet ilişkisine haksız olarak son verildiği kanısında olan bir işçinin mahkeme, iş
mahkemesi, hakemlik kurulu veya hakem gibi tarafsız bir merci nezdinde itirazda bulunma
hakkı vardır.
2. Son verme işlemine yetkili merci tarafından izin verilmesi halinde, bu maddenin 1 in
ci bendi, ulusal mevzuat veya uygulamaya göre değişik şekillerde uygulanabilir.
3. Bir işçi hizmet ilişkisine son verme işlemine karşı makul bir süre içinde itirazda bulunmamışsa, bu hakkını kullanmaktan vazgeçmiş sayılır.
Madde 9
1. 8 inci maddede belirtilen merciler, son verme nedenlerini ve davayla ilgili diğer vakıa
ları incelemeye ve son vermenin haklı olup olmadığına dair bir karar vermeye yetkili kılınacak
lardır.
2. İşçinin, son verme işlemine ilişkin ispat yükünü tek başına üstlenmemesi için, bu Söz
leşmenin 1 inci maddesinde belirtilen uygulama yöntemleri aşağıdaki olanaklardan birini veya
her ikisini sağlamalıdır.
a. Bu Sözleşmenin 4 üncü maddesinde tanımlandığı üzere, geçerli bir nedeninin bulun
duğunu ispat yükü işverene ait olmalıdır.
b. Bu Sözleşmenin 8 inci maddesinde belirtilen merciler, taraflarca getirilen kanıtlar ve
ulusal mevzuat ve uygulamaların öngördüğü usuller çerçevesinde son verme nedeni üzerinde
bir sonuca varmaya yetkili kılınmalıdırlar.
3. Son verme işleminin, işletmenin, işyerinin veya hizmetin yürütümü gereklerine dayan
dığının ileri sürülmesi halinde, bu Sözleşmenin 8 inci maddesinde belirtilen merciler, son ver
menin, gerçekten bu nedenlere bağlı olup olmadığını belirlemeye yetkilidirler; bununla bera
ber, bu sebeplerin söz konusu sona erdirmeyi haklı kılıp kılmadığına karar vermeye ne ölçüde
yetkili kılınacakları işbu Sözleşmenin 1 inci maddesindeki uygulama yöntemlerine göre belir
lenecektir.
Madde 10
Bu Sözleşmenin 8 inci maddesinde belirtilen merciler son verme işlemini haksız bulurlar
sa ve son verme işlemini iptale ve/veya işçinin işe iadesini öngörmeye ya da önermeye ulusal
mevzuat ve uygulamalara göre yetkili değillerse veya bunları uygulanabilir bulmazlarsa yeterli
bir tazminat veya uygun addolunan bir diğer telafi biçimini kararlaştırmaya yetkili kılınacaklardır.
KEStM D.

BİLDİRİM* SÜRESİ
Madde 11

Hizmet ilişkisine son verilecek bir işçi, ciddî bir hizmet kusuru yani işverenin kendisini
bildirim süresi zarfında çalıştırmaya devam etmesini istemenin makul sayılamayacağı türden
bir hizmet kusuru atfedilmedikçe, makul bir bildirim süresine veya onun yerine bir tazminata
hak kazanacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 250)

_ JO —
KEStM E, KIDEM TAZMİNATI VE GELİRİN KORUNMASINA
İLİŞKİN DİĞER ŞEKİLLER
Madde 12
1. Hizmet ilişkisine son verilen bir işçi, ulusal mevzuat ve uygulamaya uygun olarak aşa
ğıdaki haklardan yararlanır :
a. Miktarı, diğer unsurların yanı sıra, hizmet süresine ve ücret seviyesine göre belirlene
cek ve doğrudan işveren tarafından veya işverenlerin katkısıyla oluşturulmuş bir fondan öde
necek bir kıdem tazminatı veya işten ayrılma nedeniyle doğan başka haklar, veya
b. Tabi oldukları koşullar çerçevesinde, işsizlik sigortası veya yardımından doğan haklar
veya yaşlılık yahut malullük gibi diğer sosyal güvenlik türleri, yahut
c. Bu tazminat ve ödeneklerin birleşimi.
2. Genel kapsamlı bir rejimde, bir işçi işsizlik sigortasından veya yardımlarından yarar
lanmak için aranan koşulları taşımıyor ise, salt 1 inci bendin (b) alt bendinde işsizlik hakların
dan yararlanamaması nedeniyle, aynı bendin (a) alt bendindeki tazminat ve hakların ödenme
si gerekmez.
.
. 3 .
Ciddî hizmet kusuru nedeniyle hizmet ilişkisine son verilme durumunda bu madde
nin 1 inci bendinin (a) alt bendinde bahsedilen tazminat veya haklardan yoksun kalınması bu
Sözleşmenin 1 inci maddesindeki uygulama yöntemleriyle öngörülebilir.
KISIM III. EKONOMİK, TEKNOLOJİK, YAPISAL VEYA
BENZER NEDENLERLE HİZMET İLİŞKİLERİNE SON VERME
HAKKINDA EK HÜKÜMLER
KESİM A. İŞÇİ TEMSİLlLERİNE DANIŞMA
Madde 13
1. Ekonomik, teknolojik, yapısal veya benzer nedenlerle hizmet ilişkilerine son vermeyi
düşünen işveren :
.

a. İlgili işçi temsilcilerine, düşünülen son verme işlemlerinin nedenleri, bu işlemden et
kilenecek işçi sayısı ve grupları ve son verme işlemlerinin ne kadarlık bir zaman diliminde ger
çekleştirileceği de dahil olmak üzere gerekli tüm bilgileri zamanında sağlar.

b. ilgili işçi temsilcilerine, ulusal mevzuat ve uygulamaya uygun olarak, mümkün oldu
ğunca önceden, ilgili işçiler için her nevi son verme işlemini önlemek veya asgariye indirmek
amacıyla alınacak önlemleri ve bu işlemlerin işçiler üzerindeki olumsuz etkilerini, başka iş bul
mak gibi önlemlerle hafifletmek amacıyla alınacak önlemleri danışma fırsatı tanır.
2. Bu maddenin 1 inci bendinin uygulanması, bu Sözleşmenin 1 inci maddesinde belirti
len uygulama yöntemleriyle, hizmet ilişkisine son verilmesi düşünülen işçi sayısının, en azın
dan belirli bir sayıya veya personel sayısının belirli bir yüzdesine ulaştığı hallerde sınırlandırılabilir.
3. Bu maddenin uygulanmasında''İlgili İşçi Temsilcileri" deyimi, İşçi Temsilcileri Hak
kında 1971 Tarihli Sözleşmeye uygun olarak ulusal mevzuat ve uygulamada benimsendiği şek
liyle işçi temsilcileri anlamına gelir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 250)

— ıı —
KESÎM B. YETKÎLÎ MAKAMA BİLDİRİM
Madde 14
1. İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzer nedenlerle hizmet ilişkilerine son ver
meyi düşündüğünde, ulusal mevzuat ve uygulamaya uygun olarak, son verme işlemlerini mümkün
olduğu kadar önceden yetkili makama bildirir ve bildirimde söz konusu son verme işlemleri
nin yazılı gerekçeleri dahil bu işlemlerden etkilenecek işçi sayısı ve kategorileri ve son vermenin
uygulanacağı süre hakkında bilgiler verir.
2. Ulusal mevzuat, bu maddenin 1 inci bendinin uygulanmasını, hizmet ilişkisine son
verilmesi düşünülen işçi sayısının en azından belirli bir sayıya veya personel sayısının belirli
bir yüzdesine ulaştığı hallerle sınırlandırılabilir.
3. İşveren, yetkili makamı, bu maddenin 1 inci bendinde belirtilen son vermelerden, son
verme işlemlerine başlamadan ve ulusal mevzuatla belirlenecek asgarî bir süre öncesinden ha
berdar eder.
"
'

KISIM IV. SON HÜKÜMLER
Madde 15

-

Bu Sözleşmenin kesin onama belgeleri Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gön
derir ve onun tarafından kaydedilir.
Madde 16
1. Bu Sözleşme, ancak onama belgeleri Genel Müdür tarafından kaydedilmiş olan Ulus
lararası Çalışma Örgütü üyelerini bağlar.
2. Bu Sözleşme, iki üyenin onama belgesi Genel Müdür tarafından kaydedildiği tarihten
on iki ay sonra yürürlüğe girer.
3. Daha sonra bu Sözleşme, onu onayan her üye için, onama belgesi kaydedildiği tarih
ten on iki ay sonra yürürlüğe girer.
Madde 17
1.. Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu, ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıllık
bir süre sonunda, Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne göndereceği ve bu Müdürün
kaydedeceği bir belge ile feshedebilir. Fesih, kayıt tarihinden ancak bir yıl sonra geçerli olur.
2. Bu Sözleşmeyi onamış olup da onu, bundan önceki fıkrada sözü edilen on yıllık süre
nin bitiminden itibaren bir yıl süresince bu madde gereğince feshetmek seçeneğini kullanma
yan her üye yeniden on yıllık bir süre için bağlanmış olur ve bundan sonra bu Sözleşmeyi, her
on yıllık süre bitince, bu maddenin içerdiği koşullar içinde feshedebilir.
Madde 18
1. Uluslararası Çalışma Bürosu Müdürü, Örgüt üyeleri tarafından kendisine bildirilen
bütün onama ve fesihlerin kaydedildiğini Uluslararası Çalışma örgütünün bütün üyelerine
duyurur.
2. Genel Müdür kendisine gönderilen Sözleşmenin ikinci onama belgesinin kaydedildi
ğini örgüt üyelerine duyururken bu Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih hakkında örgüt üye
lerinin dikkatini çeker.
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Madde 19
Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarıdaki maddeler gereğince kaydetmiş
olduğu bütün onama ve fesihlere ilişkin tam bilgileri, Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 102
nci maddesi uyarınca kaydedilmek üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ulaştırır.
*

Madde 20

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü zaman bu Sözleşmenin uy
gulanması hakkındaki bir raporu Genel Konferansa sunar ve onun tamamen veya kısmen de
ğiştirilmesi konusunun konferans gündemine alınması gereği hakkında karar verir.
Madde 21
1. Konferansın bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir Sözleşme kabul
etmesi halinde ve yeni Sözleşme aksini öngörmediği takdirde :
a. Değiştirici yeni Sözleşmenin bir üye tarafından onanması durumu yukarıdaki 16 ncı
madde dikkate alınmaksızın ve değiştirici yeni Sözleşme yürürlüğe girmiş olmak kayıt ve şartı
ile» bu Sözleşmenin derhal ve kendiliğinden feshini gerektirir.
b. Değiştirici yeni Sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren bu Sözleşme üyele
rin onamasına artık açık bulundurulamaz.
2. Bu Sözleşme, onu onayıp da Değiştirici Sözleşmeyi onamamış bulunan üyeler için,
her halde şimdiki şekil ve içeriğiyle geçerli olmakta devam eder.
•

'

•

.

.

.

•

ı

Madde 22
Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı şekilde geçerlidir.
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406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Telekominikasyon Anonim Şirketi Kurulmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve
Bütçe Komisyonları Raporları (1/671)
TC.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.0.KKG/101-486/01418

9.2.1994

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 31.1.1994
tarihinde kararlaştırılan "406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Telekomünikas
yon Anonim Şirketi Kurulmasına İlişkin Kanun Tasana" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Prof. Dr. Tansu Çiller
Başbakan
GENEL GEREKÇE"
Bugün ülkemizde telekomünikasyon hizmetleri 1924 yılında yürürlüğe giren 406 Sayılı Telg
raf ve Telefon Kanununa, posta hizmetleri de 1950 yılında yürürlüğe giren 5584 sayılı Posta
Kanununa göre Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü ta
rafından tekel olarak yürütülmektedir.
406 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana 60 yılı aşkın bir süre geçmiştir. Bu
süre içerisinde haberleşme alanında dünyada ve ülkemizde ortam, araç ve gereçler bakımından
teknik ve teknolojik gelişmeler olmuş, haberleşme; farklı noktalar arasında elektromanyetik
dalgalar vasıtasıyla çalışan telli, telsiz, optik veya diğer sistemlerle her çeşit ses, yazı, resim,
görüntü, bilgi ve işaretlerin alınması, verilmesi veya alınıp verilmesi şeklinde gelişmiştir.
O günün ihtiyaçlarına göre hazırlanan 406 sayılı Kanun, bugün telekomünikasyon alanın
da kaydedilen gelişmeleri ve son yıllarda sağlanan imkânları izlemekten çok uzak bulunmaktadır.
Günümüzde haberleşme, sosyal ve ekonomik yapının sürükleyicisi rolünü oynamaktadır.
Bu nedenle, özellikle son yıllarda haberleşme ağının modern bir yapıya kavuşturulması,
en uzak yurt köşelerine kadar ulaştırılması benimsenmiş ve bu kesime öncelik verilmiştir.
Böylesine büyük ve önemli yatırımların gerçekleşmesi ise büyük finans kaynaklarını gerekli
kılmıştır.
Bir yandan dünyadaki teknik ve teknolojik gelişmelerin izlenmesi ve ülkemize aktarılma
sı, bir yandan da buna ait yatırımların gerçekleştirilmesini mümkün kılacak finans kaynakla
rının tespiti, ülke imkânları karşısında önem kazanmış ve Dünyada bu konuda denenmiş ve
başarılı olmuş modellerin seçimine gerek duyulmuştur.
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Bu nedenle, telekomünikasyon hizmetlerini, posta ve telgraf hizmetlerinden ayırarak, şir
ket statüsünde bir teşkilatlanmaya gidilmesinin zorunlu olduğu sonucuna varılmıştır.
Telekomünikasyon hizmetlerinin arz ettiği özellik, uygulamaya ilişkin esas ve usullerin konu
ile ilgili bir otorite tarafından tayin edilmesini gerekli kılmakta ve bu konuda tasarruflarda bu
lunmak üzere Ulaştırma Bakanlığının yetkili kılınması, posta ve telgraf hizmetleri dışındaki
haberleşme hizmetlerini yürütmek amacıyla tüzelkişiliği haiz/'Türk Telekomünikasyon Ano
nim Şirketi" adında kamu ağırlıklı bir şirketin kurulması amaçlanmaktadır.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Telekomünikasyon hizmetlerinin, posta ve telgraf hizmetlerinden ayrılarak,
bir anonim şirket eliyle daha verimli bir şekilde yürütülmesi ve aynı zamanda finans kaynağı
sağlanması amaçlanmaktadır.
Şirketin hızla faaliyete geçebilmesi için Türk Ticaret Kanununun kuruluş ve tescile ilişkin
hükümlerinin uygulanmaması esası benimsenmiştir.
Telekomünikasyon hizmetleri kapsamındaki telsiz hizmetlerinin ayrı bir kuruluş tarafın
dan yürütülmesi ve radyo-televizyon hizmetlerine ilişkin esasların ayrı bir kanunla düzenlen
mesi nedeniyle 2813 sayılı Telsiz Kanunu hükümleri ile radyo ve televizyona ilişkin kanun hü
kümleri saklı tutulmuştur.
Madde 2. — Kurulan Türk Telekomünikasyon Şirketinin hisselerinin en çok % 49'unun
satılabileceği, PTT çalışanları ile küçük tasarruf sahiplerinin öncelikleri ve TC. Posta İşletme
si Genel Müdürlüğüne kaynak sağlanmasına ilişkin hususlar düzenlenmiştir.
Madde 3. — Genel gerekçede belirtilen nedenlerle, katma değerli telekomünikasyon hiz
metlerinin tekel oluşturmayacak şekilde sermaye şirketlerine işletme lisans ve ruhsatı vermeye
Bakanlık yetkili kılınmakta ve bu şirketlerin katma değerli telekomünikasyon hizmetlerini dev
ralması veya bizzat tesisleri kurabilmeleri ve bu tesisleri işletmeleri imkânı sağlanmaktadır.
Lisans ve ruhsat ücretleri ile satış hâsılatından Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ne ayrılacak
paydan elde edilecek gelirlerin kalkınmada öncelikli yörelerde, telekomünikasyon hizmetleri
nin geliştirilmesinde ve bu alanda yeni teknolojilerin getirilmesinde kullanılması öngörülmektedir.
Ayrıca, şirketin yapacağı iş ve hizmetlerin karşılığı olarak alınacak ücretlere ilişkin usul
ve esasların Ulaştırma Bakanının onayı ile yürürlüğe konulacağı hükme bağlanmaktadır.
Geçici Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Mü
dürlüğünün telekomünikasyonla ilgili hizmetlerini yürüten personeli ile hizmete ilişkin varlık
larının, hak ve alacaklarının ve borçlarının TC. Posta İdaresi ile Türk Telekomünikasyon Anonim
Şirketine devri iki kuruluş arasında yapılacak bir protokolle mümkün kılınmış, devirle ilgili
işlemlerin vergiden muaf tutulması hükme bağlanmıştır.
Uygulamada herhangi bir tereddüte yer vermemek ve ihtilafları önlemek amacıyla, Hazi
neye ait gayrimenkullerin Şirket adına tapuya tescili öngörülmüştür.
Geçici Madde 2. — Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Mü
dürlüğünden Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketine devredilecek personelin mevcut statü
lerini koruyacakları hükme bağlanmıştır.
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Geçici Madde 3. — Madde, çeşitli kanunlarla Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Tele
fon İşletmesi Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıfların hizmetin özelliğine göre, T.C. Posta
İdaresine ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketine yapılmış sayılacağı hükmü getirilerek,
hizmetlerde bir kesinti ve tereddüt meydana gelmemesi amaçlanmıştır.
Geçici Madde 4. — Geçiş düzeninde hizmette herhangi bir kesintiye yer vermemek ve
devamlılığı sağlamak amacıyla, Şirketin kuruluş işlemleri tamamlanıncaya kadar mevcut hiz
metlerin T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğünce yürütülmesi öngörülmüştür.
Madde 4. — Yürürlük maddesidir.
Madde 5. — Yürütme maddesidir.
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve
Turizm Komisyonu
Esas No. : 1/671
Karar No. : 19

11.5.1994

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
"406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi
Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısı" Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen ile Ulaştırma Ba
kanlığı, Maliye Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı temsilcileri ile PTT Genel Müdürlüğü
yetkelilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzun 4.5.1994 tarihli 9 uncu ve 11.5.1994 tarihli 10 un
cu birleşimlerinde incelenip görüşüldü.
Komisyonumuzun 4.5.1994 tarihli 9 uncu Birleşiminde, Tasarının tümü üzerinde yapılan
görüşmeler sırasında;
Halen ülkemizdeki telekomünikasyon hizmetlerinin 1924 yılında yürürlüğe giren 406 Sa
yılı Telgraf ve Telefon Kanunu hükümlerine, posta hizmetlerinin de 1950 yılında yürürlüğe gi
ren 5584 sayılı Posta Kanunu hükümlerine göre Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon
İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından tekel olarak yürütüldüğü,
O günün ihtiyaçlarına göre hazırlanan 406 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden bu ya
na 60 yılı aşkın bir sürenin geçmiş olması sebebiyle, bugün dünyada ve ülkemizde telekomüni
kasyon alanında kaydedilen gelişmelerin ve son yıllarda sağlanan imkânların bu hükümler ile
karşılanmasına imkân olmadığı,
Bir yandan dünyadaki teknik ve teknolojik gelişmelerin izlenmesi ve ülkemize aktarılma
sı, bir yandan da günümüzde haberleşmenin, sosyal ve ekonomik hayat bakımından önem ka
zanması ve haberleşme ağının modern bir yapıya kavuşturulmasını mümkün kılacak büyük
finans kaynaklarına ihtiyaç olduğu,
Gerekçeleri ile özellik arz eden telekomünikasyon hizmetlerini, posta ve telgraf hizmetle
rinden ayırarak Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi adında kamu ağırlıklı ve tüzelkişiliği
haiz bir şirket şeklinde kurulması ve bu şirket ile posta ve telgraf hizmetleri dışındaki haberleş
me hizmetlerinin yürütülmesinin amaçlandığı, görüşlerine yer verilmiştir.
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Buna karşılık;
Bu güne kadar posta ve telgraf hizmetlerinin masraflarının da telefon hizmetlerinden elde
edilen gelir ile karşılandığı,
PTT'nin gelirlerinin % 88'inin elde edildiği telekomünikasyon hizmetlerinin özelleştiril
mesinin söz konusu olduğunun bu durumun ise gerçek bir özelleştirme niteliğinde olmayıp şir
ketin % 49 hisselerinin satılmasına matuf olduğu,
Şirketin % 51 hissesinin devlette kalmasının da devlet tekelinin süreceği anlamına geleceği,
Getirilen Tasarı ile satılan hisselerden elde edilecek gelirin nerede ve nasıl kullanılacağının
açıkça belirlenmediği,
Hükümetin elindeki yetkinin yalnızca bir bakana bırakılmasının sakıncalı olacağı, Tele
komünikasyon Anonim Şirketinin, Bakanlar Kurulu emrinde kurulacak ayrı bir Genel Mü
dürlüğe verilmesinin uygun olacağı,
PTT'nin sadece "T"sinin satılması ile kârın Şirket tarafından paylaşılacağı, zararın ise
devlette kalacağı,
Hususlarındaki kuşkular dile getirildi.
Kanun Tasarısının tümü üzerinde yapılan leh ve aleyhteki görüşmeler ve dile getirilen sa
kıncaların da cevaplandırılmasından ve maddelerin görüşülmesi sırasında önergelerle arzu edilen
düzenlemelerin yapılabileceğinin açıklanmasından sonra,
Kanun Tasarısı Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin müzakerelerine geçilme
si hususu oylanarak kabul edildi.
Komisyonumuzun 11.5.1994 tarihli 10 uncu Birleşiminde Kanun Tasarısının maddelerinin
görüşülmelerine başlandı.
406 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde değişiklik öngören 1 inci madde; kanundaki terim
birliğini sağlamak açısından verilen önerge kabul edilerek çerçeveye "Telgraf ve Telefon" iba
releri eklenerek,
Çerçeveye bağlı 1 inci madde; özelliği ve önemi dolayısıyla, askerî haberleşme sistemleri
nin, ve tesislerinin kanun kapsamı dışında tutulması amacıyla verilen ye maddeye dördüncü
fıkra eklenmesi ile ilgili önergenin kabulü ile madde değiştirilerek, kabul edildikten sonra,
Kanun tasarısının amacının, Telgraf ve Telefon Kanununun 1 inci maddesindeki hüküme
tin inhisarını kaldırarak Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin kurulması ve bu Şirket
ile ilgili düzenlemeleri yapmak olduğundan müteakip maddelerin de yine 4.2.1924 tarihli 406
sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa ek maddeler eklenmesi şeklinde düzenlenmesinin uygun
olacağı gerekçesi ile verilen önerge kabul edilmiş böylece,
Tasarıya Çerçeve 2 nci Madde eklenerek ve Tasarıdaki 2 nci maddenin numarasının da
aynı nedenlerle "Ek Madde 17", Tasarıdaki 3 üncü maddenin numarası da "Ek Madde 18"
olarak değiştirilmiştir.
Ek Madde 17'nin görüşmeleri sırasında verilen;
Kanundaki terim birliğini sağlamak açısından maddenin birinci fıkrasındaki "Şirket" iba
resini "Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesini öngören,
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Maddenin dördüncü fıkrasının Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden de işletme
lisans ve ruhsat ücreti alınması gibi yoruma müsait bir ifadeye yer verdiğinden bu yorumu ve
tereddütü ortadan kaldırmak gayesiyle, dördüncü fıkranın yeniden düzenlenmesi konusunda,
Her iki önerge de kabul edilerek madde bu önergeler doğrultusunda değiştirilerek,
Ek Madde 18, üçüncü ve dördüncü fıkralardaki bazı tereddütlerin giderilmesi için üçüncü
fıkradaki "satış hâsılatından" ibaresinin "hisse senedi satış hâsılatından şeklinde düzeltilmesi,dördüncü fıkranın sadece Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin alacağı ücretler değil
lisans verilerek hizmet gördürülen sermaye şirketlerinin alacağı ücretlere ilişkin esas ve usulle
rin de Ulaştırma Bakanlığınca düzenlenmesini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesiyle,
Kabul edildi.
Müteakiben;
Geçici maddelere geçilmeden aynen çerçeve 2 nci maddenin eklenmesi hususundaki ge
rekçeler ile Kanun Tasarısına çerçeve 3 üncü maddenin eklenmesi konusunda verilen önerge
kabul edildi. Böylece müteakip geçici maddeler de 406 sayılı Kanuna eklenmiş oldu.
Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerin görüşmeleri sırasında,
Geçici 1 inci maddenin birinci fıkrasındaki ve geçici 2 ve 3 üncü maddelerdeki "Şirket"
ibarelerinin "Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi" şeklinde değiştirilmeleri ile ilgili öner
geler kabul edilerek maddeler kabul edilen bu önergeler doğrultusunda değiştirilerek,
Geçici 4 üncü madde ise, yeniden düzenlenerek maddenin başındaki "1 inci madde ile
oluşturulan" ibaresi çıkarılıp "Şirket" ibaresinin başına da "Türk Telekomünikasyon Anonim"
sözcüklerinin ilavesini öngören önergenin kabulü ile ve madde kabul edilen bu önerge doğrul
tusunda değiştirilerek kabul edildi.
Kanun Tasarısının yürürlük ve yürütme ile ilgili 4 ve 5 inci maddelerinin aynen kabulün
den sonra,
Kanun Tasarısında yapılan değişikliklere paralel olarak Kanun Tasarısının başlığının da
kanun yapma tekniği açısından değiştirilmesi hususunda verilen önerge kabul edilerek, kanun
tasarısının başlığı verilen önerge doğrultusunda değiştirilerek,
Ayrıca, Kanun Tasarısının metninde geçen A.Ş. rumuzlarının da terim birliğini sağlamak
açısından "Anonim Şirket" olarak değiştirilmesi,
Kabul edildi.
Raporumuz havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere, Yüksek Baş
kanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Muhammet Kaymak
Adana

Başkanvekili
îr/ettin Akar
Muğla

Sözcü
Bülent Atasayan
Kocaeli

Üye
Hüseyin Batyali
Balıkesir
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Üye
ÖmerLtttjî Coşkun
Balıkesir

Üye
Haydar Baylaz
Bingöl

Üye
Fethi Akkoç
Bursa

Üye
Ali İbrahim TU tu
Erzincan
(Muhalifim)

Üye
M, Fevzi Yalçın
Eskişehir

Üye
Cengiz Bulut
İzmir

Üye
Yusuf Namoğlu
İstanbul

Üye
Sabri öztürk
İstanbul

Üye
İsmail Sancak
istanbul

Üye
Muzaffer Arıkan
Mardin

Üye
Hüseyin Erdal
Yozgat
(Muhalifim)
(Muhalefet Şerhim Ektedir.)

Üye
Ali Uzun
Zonguldak

MUHALEFET ŞERHİ
Komisyonumuzda görüşülmüş olan 406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 1 inci mad
desinin değiştirilmesine aşağıdaki hususlardan dolayı taraftar değilim.
1. Tasarıda özelleştirme gerekçesiyle ve yeni teknolojileri ülkemize getirmek gayesiyle de
ğişiklik yapılmıştır. Ancak zarar eden KİT'lerin özelleştirmeye tabiî tutulduğu gerekirken tele
fon teşkilatının kâr ettiği halde özelleştirmeye tabiî tutulması yanlıştır. Teknoloji konusunda
da telekomünikasyonla ilgili son teknikler Türkiye'de kullanıldığı halde bu gerekçe de yanlıştır.
2. 406 sayılı Kanunda Telgraf ve Telefon tesislerinin her türlü tasarruf hakkı Bakanlar
Kurulunda iken telefon tesisinin işletmesinin ayrılarak her türlü tasarrufunun Ulaştırma Baka
nına verilmesi ilerideki yapılacak icraatta hata olacağı kanaatıyla da doğru bulmuyorum.
3. Telefon en mühim haberleşme vasıtası olduğu için devletin tasarrufundan çıkarıp başka
bir şirkete veya kuruluşa % 49'unun satılmasını da doğru bulmuyorum. Bu bir stratejik işlet
medir, devletin elinde kalması daha uygundur.
Durumu saygılarımla arz ederim.
11.5.1994
Hüseyin Erdal
Yozgat
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Türkiye Büyük Millet MeclisiPlan ve Bütçe Komisyonu
Esas No. : 1/671
Karar No. : 50

16,5.1994

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 9.2.1994 tarihinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve önhavalesi gereği Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm Komisyonunda görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale edilen "406 sayılı Kanunda
Değişiklik Yapılmasına ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Kurulmasına İlişkin Ka
nun Tasarısı" Komisyonumuzun 16.5.1994 tarihinde yaptığı 55 inci Birleşimde Hükümeti temsilen Ulaştırma Bakanı başkanlığında Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Planla
ma Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşüldü.
Bilindiği gibi, ülkemizde telekomünikasyon hizmetleri 1924 yılında yürürlüğe giren 406
sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa, posta hizmetleri de 1950 yılında yürürlüğe giren 5584 sayılı
Posta Kanununa göre, Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdür
lüğü tarafından tekel olarak yürütülmektedir.
406 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana 70 yılı aşkın bir süre geçmiş, bu süre
içerisinde haberleşme alanında dünyada ve ülkemizde ortam, araç ve gereç bakımından teknik
ve teknolojik gelişmeler olmuş, o günün ihtiyaçlarına göre hazırlanan 406 sayılı Kanun, bugün
telekomünikasyon alanında kaydedilen gelişmeleri ve son yıllarda sağlanan imkânları izlemek
te yetersiz kalmıştır.
Haberleşmenin sosyal ve ekonomik yapının gelişmesindeki önemi nedeniyle özellikle son
yıllarda, haberleşme ağının modern bir yapıya kavuşturulması ve yurdun en uzak köşelerine
kadar ulaştırılması benimsenmiş ve buna öncelik verilmiştir.
Bir yandan dünyadaki teknik ve teknolojik gelişmelerin izlenmesi ve ülkemize aktarılma
sı, bir yandan da buna ait yatırımların gerçekleştirilebilmesi için büyük finans kaynaklarına
ihtiyaç bulunmakta, bu kaynakların tespiti ve temini, ülke imkânlarının yeterli olmayışı nede
niyle önem kazanmakta ve dünyada bu konuda denenmiş ve başarılı olmuş modellerin seçimi
ne gerek duyulmaktadır.
Bu nedenle, telekomünikasyon hizmetlerinin, posta ve telgraf hizmetlerinden ayrılarak,
bir anonim şirket eliyle daha verimli bir şekilde yürütülmesi, aynı zamanda finans kaynağı sağ
lanması amacıyla yeni bir teşkilatlanmaya gidilmesinin zorunlu olduğu sonucuna varılmıştır.
Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde, posta ve telgraf hizmetleri dışındaki haberleşme hiz
metlerini yürütmek amacıyla tüzelkişiliği haiz, "Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi" adıyla
kamu ağırlıklı bir şirketin kurulmasının öngörüldüğü anlaşılmaktadır.
Komisyonumuzda tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde zarar eden KİT'lerin özel
leştirmeye tabi tutulması gerekirken kâr eden bir sektör olan telefon teşkilatının özelleştirilme
sinin yanlış olduğu, en mühim haberleşme vasıtası olan telefonun devletin tasarrufundan çıka
rılarak satılmasının doğru olmadığı, stratejik önemi nedeniyle devletin elinde kalmasının
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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gerektiği, PTT'nin gelirlerinin % 88'inin telekomünikasyon hizmetlerinden elde edildiği, özel
leştirilme sonucunda kârın şirket tarafından paylaşılacağı, zararın ise devlete kalacağı, satış
tan elde edilecek gelirin nerede ve nasıl kullanılacağının tasanda belirtilmediği gibi görüş ve
eleştirilerin yanı sıra,
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi kurulmasının ve telekomünikasyon ile ilgili hiz
metlerin bu şirkete aktarılmasının gerçek bir özelleştirme niteliğinde olmadığı, şirketin hissele
rinin % 49'unun satıldığı % Sl'inin ise devlette kaldığı, bunun da devletin etkisinin süreceği
anlamına geldiği, telefonun ayrılması ile posta işletmesinin zarar etmemek için daha rantabl
çalışmak zorunda kalacağı gibi olumlu görüşler de,
dile getirilmiştir.
Yapılan bu görüşmeleri takiben tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek Ba
yındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu metni esas alınmak suretiyle maddelerinin
görüşülmesine geçilmiştir.
Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu metninin;
406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 1 inci maddesini değiştiren çerçeve 1 inci maddesi
4 üncü fıkrasının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî amaçlara yönelik kendi imkânları ile kur
duğu ve kuracağı her türlü haberleşme sisteminin bu Kanunun kapsamı dışında kalmasını sağ
layacak ve fıkraya açıklık getirecek şekilde yeniden düzenlenmesi suretiyle,
406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa iki ek madde ekleyen çerçeve 2 nci maddesi, mad
deye bağlı ek madde 18'in 3 üncü fıkrasındaki "... kalkınmada öncelikli yörelerde yer alan ve
..." ibaresinin, metinden çıkarılması suretiyle.
Çerçeve 3 üncü madde ve maddeye bağlı geçici 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri ile yürürlük
ve yürütmeye ilişkin 4 ve 5 inci maddeleri aynen,
kabul edilmiştir.
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
tlyas Aktaş
Samsun
Sözcü
Yılmaz Ovalı
Bursa

Başkanvekili
Mehmet Dönen
Hatay
Kâtip
Hayrı Doğan
Antalya

Üye
Veli Andaç Durak
Adana

Üye
Timurçin Savaş
Adana

Üye
Gaffar Yakın
Afyon

Üye
Bilal Güngör
Ankara

Üye
M.Nedim Budak
Ankara
(tmzada bulunamadı)

Üye
Melih Pabuçcuoğlu
Balıkesir
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Üye
Bahattin Şeker
Bilecik

Üye
Edip Safder Gaydalı
Bitlis
(tmzada bulanamadı)

Üye
Zeki Ergezen
Bitlis
(Muhalefet şerhim ekli)

Üye
Nevfel Şahin

Üye
A. Adnan Türkoğlu
Çorum

Üye
Muharrem Şemsek
Çorum
(Muhalefet şerhim ekli)

Üye

Üye
İbrahim Yaşar Dedelek
Eskişehir

Çanakkale

Mehmet Gözlükaya
Denizli
Üye
Yahya Uslu

Üye
Abdullah Gül
Kayseri
(Muhalefet şerhim ekli)

Manisa

Üye

Üye
Alaettin Kurt
Kocaeli

Mehmet Ali Yavuz
Konya

Üye
Mustafa Yılmaz
Malatya
(tmzada bulunamadı)

Üye
Münir Doğan ölmeztoprak

Üye
Nevşat özer
Muğla
(Muhalifim)

Üye
Doğan Baran
Niğde

Üye
Hasan Peker
Tekirdağ

Üye
Koray Aydın
Trabzon
(tmzada bulunamadı)

Malatya

Vahdet Sinan Yerlikaya
Tunceli
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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MUHALEFET ŞERHİ
1. Kanunla PTT'nin kâr eden telekomünikasyon kısmının ayrılıp % 49'unun özelleşti
rilmesi amaç edinilmektedir. Mevcut yasalar çerçevesinde Türkiye Telekomünikasyon sahasın
da ciddt atılımlar yapılabilmiş ve bazı ileri ülkeler seviyesinden daha iyi duruma gelebilmiştir.
Dolayısı ile yasal çerçeve sektörün gelişmesine engel değildir.
2. Kanunla PTT'nin Telekomünikasyonla ilgili kısmının % 49'u satılacağı için PTT'nin
kârlı kısmı satılıp sadece masraflı kısmı kamuya ait olacaktır.
Zeki Ergezen
Bitlis

Abdullah Gül
Kayseri

MUHALEFET ŞERHİDİR
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi kurulmasına ilişkin Kanun Tasarısının ülke ger
çekleri, Türkiye'nin millî çıkarları ve millî savunmasının bugünkü durumu ile dünyadaki muh
temel gelişmelerin gelecekte varabileceği noktalar dikkate alınarak düzenlenmesi ve iyileştiril
mesi gerekmektedir.
PTT teşkilatında posta telgraf ve telefon hizmetlerinde esasta özelleştirmede veya satışta
öncelik; posta ve telgraf hizmetleri gibi ülke ekonomisine yük olan ve zarar eden işletmelerde
olması gerekir. Oysa tasarı ile kâr eden telefon bölümü satılmaktadır. Bunun kamuoyunda izahını
bulmak zordur.
Satıştan elde edilecek paranın da borç ödemeleri yerine kalkınmada öncelikli yörelerin ge
lişmesi için kullanılması faydalı olacakken bu yönde hükümler de yok olmuştur.
Telekomünikasyon bölümünün % 49'la sınırlanan satış bölümüne rağmen ülkemizin millî
savunma ihtiyaçlarının ve haberleşmesinin özel ve gizlilik gerektiren bölümleri ile ilgili temi
natlar da getirilmesinde fayda olacaktır.
Bu ve benzer görüşlerimizle muhalefetimizi ifade ediyorum.
Muharrem Şemsek
Çorum
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HÜKÜMETİN TEKLÎF ETTİĞİ METİN
406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Kurul
masına İlişkin Kanun Tasarısı

Madde 1. —4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
"Madde 1. — Posta ve telgraf tesis ve işletmesine ilişkin hizmetler T.C. Posta İşletmesi
Genel Müdürlüğünce (P.I.), telekomünikasyon hizmetleri ise Türk Telekomünikasyon Anonim
Şirketi (Şirket) tarafından yürütülür.
Şirket, ana sözleşmesi Ulaştırma Bakanı tarafından onaylandıktan sonra faaliyete geçer.
Şirket, bu Kanun ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu (ku
ruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç) ve özel hukuk hükümlerine tabi olup, merkezi Anka
ra'dadır.
2813 sayılı Telsiz Kanunu ile radyo ve televizyona ilişkin Kanun hükümleri saklıdır."

Madde 2. — Şirket hisselerinin % 49'unun satılmasına, Ulaştırma Bakanınca karar veri
lebilir.
PTT çalışanları ile küçük tasarruf sahiplerine tanınacak ayrıcalıkları da kapsayacak şe
kilde satışa ilişkin usul ve esaslar Yüksek Planlama Kurulunca belirlenir.
Satışa arzedilecek hisselerden T. C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne ayrılacak payı be
lirlemeye Yüksek Planlama Kurulu yetkilidir.
Türk Telekomünikasyon A.Ş. işletme lisans ve ruhsatlarından alınan ücretler ile satış hâ
sılatlarından Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ne ayrılacak paylar üzerinden Yüksek Planlama Ku
rulunun belirleyeceği kısmı ile T. C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait hisselerden elde
edilecek gelirler öncelikle posta hizmetlerinin geliştirilmesinde kullanılır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE
TURİZM KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN
Telgraf ve Telefon Kanonunun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sana
MADDE 1. — 4.2.1924 tarihli ve 406 sa
yılı Telgraf ve Telefon Kanununun 1 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
' 'Madde 1. — Posta ve telgraf tesis ve iş
letmesine ilişkin hizmetler T. C. Posta İşlet
mesi Genel Müdürlüğünce (P.I.), telekomü
nikasyon hizmetleri ise Türk Telekomünikas
yon Anonim Şirketi (Şirket) tarafından yü
rütülür.
Şirket, ana sözleşmesi Ulaştırma Baka
nı tarafından onaylandıktan sonra faaliyete
geçer.
Şirket, bu Kanun ile 233 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanu
nu (kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç)
ve özel hukuk hükümlerine tabi olup, merke
zi Ankara'dadır.
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirke
ti tarafından verilen hizmetlerin karşılığı öden
mek şartıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin sade
ce askerî amaçlara yönelik olarak kendi im
kânları ile kurduğu her çeşit haberleşme sis
temleri bu Kanun kapsamı dışındadır.
2813 sayılı Telsiz Kanunu ile radyo ve te
levizyona ilişkin Kanun hükümleri saklıdır."
MADDE 2. — 4.2.1924 tarihli ve 406 sa
yılı Telgraf ve Telefon Kanununa aşağıdaki ek
maddeler eklenmiştir.
EK MADDE 17. — Türk Telekomüni
kasyon Anonim Şirketi hisselerinin %
49'unun satılmasına, Ulaştırma Bakanınca
karar verilebilir.
PTT çalışanları ile küçük tasarruf sahip
lerine tanınacak ayrıcalıkları da kapsayacak
şekilde satışa ilişkin usul ve esaslar Yüksek
Planlama Kurulunca belirlenir.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN
Telgraf ve Telefon Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı
MADDE 1. — 4.2.1994 tarihli ve 406 sa
yılı Telgraf ve Telefon Kanununun 1 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 1. — Posta ve telgraf tesis ve iş
letmesine ilişkin hizmetler T. C. Posta İşlet
mesi Genel Müdürlüğünce (P.I.), telekomü
nikasyon hizmetleri ise Türk Telekomünikas
yon Anonim Şirketi (Şirket) tarafından yü
rütülür.
Şirket, ana sözleşmesi Ulaştırma Baka
nı tarafından onaylandıktan sonra faaliyete
geçer.
Şirket, bu Kanun ile 233 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanu
nu (kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç)
ve özel hukuk hükümlerine tabi olup, merke
zi Ankara'dadır.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sadece askerî
amaçlara yönelik olarak kendi imkânları ile
kurduğu ve kuracağı her çeşit haberleşme sis
temleri bu Kanun kapsamı dışındadır.
2813 sayılı Telsiz Kanunu ile radyo ve te
levizyona ilişkin Kanun hükümleri saklıdır."

MADDE 2. — 4.2.1924 tarihli ve 406 sa
yılı Telgraf ve Telefon Kanununa aşağıdaki ek
maddeler eklenmiştir.
EK MADDE 17. — Türk Telekomüni
kasyon Anonim Şirketi hisselerinin %
49'unun satılmasına, Ulaştırma Bakanınca
karar verilebilir.
PTT çalışanları ile küçük tasarruf sahip
lerine tanınacak ayrıcalıkları da kapsayacak
şekilde satışa ilişkin usul ve esaslar Yüksek
Planlama Kurulunca belirlenir.

Türkiye Büyük Millet Me lisi
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(Hükümetin Teklifi Ettiği Metin)
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

Satışa arzedilecek hisselerden T. C. Pos
Satışa arzedilecek hisselerden T. C. Pos
ta işletmesi Genel Müdürlüğüne ayrılacak pa ta İşletmesi Genel Müdürlüğüne ayrılacak pa
yı belirlemeye Yüksek Planlama Kurulu yet yı belirlemeye Yüksek Planlama Kurulu yet
kilidir.
kilidir.
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirke
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirke
tince yürütülen hizmetlerden Ek Madde 18'e tince yürütülen hizmetlerden Ek Madde 18'e
göre sermaye şirketlerine verilen işletme lisans göre sermaye şirketlerine verilen işletme lisans
ve ruhsatları karşılığı alınan ücretler ile hisse ve ruhsatları karşılığı alınan ücretler ile hisse
senetlerinin satış hâsılatlarından Türk Teleko senetlerinin satış hâsılatlarından Türk Teleko
münikasyon Anonim Şirketine ayrılacak pay münikasyon Anonim Şirketine ayrılacak pay
lar üzerinden Yüksek Planlama Kurulunun lar üzerinden Yüksek Planlama Kurulunun
belirleyeceği kısmı ile T. C. Posta işletmesi Ge belirleyeceği kısmı ile T. C. Posta İşletmesi Ge
nel Müdürlüğüne ait hisselerden elde edilecek nel Müdürlüğüne ait hisselerden elde edilecek
gelirler öncelikle posta hizmetlerinin gelişti gelirler öncelikle posta hizmetlerinin gelişti
rilmesinde kullanılır.
rilmesinde kullanılır.
EK MADDE 18. — Bakanlık, mobil te
lefon, çağrı cihazı, data şebekesi, akıllı şebe
ke, kablo TV, ankesörlü telefon, uydu sistem
leri, rehber basım ve benzeri katma değerli
hizmetler konularında sermaye şirketlerine te
kel oluşturmayacak koşulları da dikkate al
mak suretiyle işletme lisans ve ruhsatı (serma
ye şirketlerinin devralacakları ve bizzat kura
cakları tesislerin işletilmesine yönelik olarak)
verebilir.

EK MADDE 18. — Bakanlık, mobil te
lefon, çağrı cihazı, data şebekesi, akıllı şebe
ke, kablo TV, ankesörlü telefon, uydu sistem
leri, rehber basım ve benzeri katma değerli
hizmetler konularında sermaye şirketlerine te
kel oluşturmayacak koşulları da dikkate al
mak suretiyle işletme lisans ve ruhsatı (serma
ye şirketlerinin devralacakları ve bizzat kura
cakları tesislerin işletilmesine yönelik olarak)
verebilir.

işletme lisans ve ruhsatlarından alınacak
ücretler ile sermaye şirketlerinin işletme hâsılaündan Türk Telekomünikasyon Anonim Şir
ketine ayrılacak pay Ulaştırma Bakanının
onayı ile belirlenir.
İşletme lisans ve ruhsat ücretleri ile his
se senedi satış hâsılatından Türk Telekomüniskasyon Anonim Şirketine ayrılacak paydan
elde edilecek gelirlerin kalkınmada öncelikli
yörelerde ve telekomünikasyon hizmetlerinin
geliştirilmesinde kullanılmasına öncelik verilir.

İşletme lisans ve ruhsatlarından alınacak
ücretler ile sermaye şirketlerinin işletme hâsı
latından Türk Telekomünikasyon Anonim Şir
ketine ayrılacak pay Ulaştırma Bakanının
onayı ile belirlenir.
İşletme lisans ve ruhsat ücretleri ile his
se senedi satış hâsılatından Türk Telekomü
nikasyon Anonim Şirketine ayrılacak paydan
elde edilecek gelirlerin ve telekomünikasyon
hizmetlerinin geliştirilmesinde kullanılmasına
öncelik verilir.

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirke
ti ile lisans ve ruhsat alan sermaye şirketleri
nin yapacağı iş ve hizmetlerin karşılığı olarak
alınacak ücretlere ve uygulamaya ilişkin usul
ve esaslar Ulaştırma Bakanının onayı ile yü
rürlüğe konulur.

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirke
ti ile lisans ve ruhsat alan sermaye şirketleri
nin yapacağı iş ve hizmetlerin karşılığı olarak
alınacak ücretlere ve uygulamaya ilişkin usul
ve esaslar Ulaştırma Bakanının onayı ile yü
rürlüğe konulur.

Türkiye Büyük Millet Mec isi
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(Hükümetin Teklifi Ettiği Metin)
Madde 3. — Bakanlık, mobil telefon, çağrı cihazı, data şebekesi, akıllı şebeke, kablo TV,
ahkesörlü telefon, uydu sistemleri, rehber basım ve benzeri katma değerli hizmetler konuların
da sermaye şirketlerine Tekel oluşturmayacak koşulları da dikkate almak suretiyle işletme li
sans ve ruhsatı (sermaye şirketlerinin devralacakları ve bizzat kuracakları tesislerin işletilmesi
ne yönelik olarak) verebilir.
İşletme lisans ve ruhsatlarından alınacak ücretler ile sermaye şirketlerinin işletme hâsıla
tından Türk Telekomünikasyon A. Ş.'ne ayrılacak pay Ulaştırma Bakanının onayı ile belirlenir.
İşletme lisans ve ruhsat ücretleri ile satış hâsılatından Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ne ay
rılacak paydan elde edilecek gelirlerin kalkınmada öncelikli yörelerde ve telekomünikasyon hiz
metlerinin geliştirilmesinde kullanılmasına öncelik verilir.
Şirketin yapacağı iş ve hizmetlerin karşılığı olarak alınacak ücretlere ilişkin usul ve esaslar
Ulaştırma Bakanının onayı ile yürürlüğe konulur.

Geçici Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Mü
dürlüğünün telekomünikasyonla ilgili hizmetleri yürüten personeli ile taşınır ve taşınmaz mal
ları, her türlü araç, gereç ve cihazları, hak ve alacakları ile borçları şirkete devredilmiştir. Bu
nunla ilgili devir işlemi protokoUa sağlanır. Kuruluşlar arasında devirle ilgili işlemler her türlü
vergiden muaftır.
Devir işlemi sonucunda şirkete geçen gayrimenkullerden Hazineye ait olanların mülkiyeti
de, şirket adına tapuya öncelikle tescil edilir.

Geçici Madde 2. — Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Mü
dürlüğünden Şirkete devredilen personelin mevcut statüleri ve özlük haklarıyla istihdamlarına
devam olunur.

Geçici Madde 3. — 406 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda Türkiye Cumhuriyeti Posta,
Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar, hizmet alanları itibariyle Şir
ket veya Türkiye Cumhuriyeti Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne (P.l.) yapılmış sayılır.
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(Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

MADDE 3. — 4.2.1924 tarihli ve 406 sa
MADDE 3. — 4.2.1924 tarihli ve 406 sa
yılı Telgraf ve Telefon Kanununa aşağıdaki ge yılı Telgraf ve Telefon Kanununa aşağıdaki ge- ,
çici maddeler eklenmiştir.
cici maddeler eklenmiştir.
GEÇtCt MADDE 1. — Türkiye Cum
GEÇtCt MADDE 1. — Türkiye Cum
huriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Ge huriyeti Posta, Telgraf ve Telefon tşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün telekomünikasyonla ilgili nel Müdürlüğünün telekomünikasyonla ilgili
hizmetleri yürüten personeli ile taşınır ve ta hizmetleri yürüten personeli ile taşınır ve ta
şınmaz malları, her türlü araç, gereç ve cihaz şınmaz malları, her türlü araç, gereç ve cihaz
ları, hak ve alacakları ile borçları Türk Tele ları, hak ve alacakları ile borçları Türk Tele
komünikasyon Anonim Şirketine devredilmiş komünikasyon Anonim Şirketine devredilmiş
tir. Bununla ilgili devir işlemi protokolla sağ tir. Bununla ilgili devir işlemi protokolla sağ
lanır. Kuruluşlar arasında devirle ilgili işlem lanır. Kuruluşlar arasında devirle ilgili işlem
ler her türlü vergiden muaftır.
ler her türlü vergiden muaftır.
Devir işlemi sonucunda şirkete geçen
Devir işlemi sonucunda şirkete geçen
gayrimenkullerden Hazineye ait olanların gayrimenkullerden Hazineye ait olanların
mülkiyeti de, şirket adına tapuya öncelikle tes mülkiyeti de, şirket adına tapuya öncelikle tes
cil edilir.
cil edilir.
GEÇtCt MADDE 2. — Türkiye Cum
huriyeti Posta, Telgraf ve Telefon işletmesi Ge
nel Müdürlüğünden Türk Telekomünikasyon
Anonim Şirketine devredilen personelin mev
cut statüleri ve özlük haklarıyla istihdamla
rına devam olunur.

GEÇtCt MADDE 2. — Türkiye Cum
huriyeti Posta, Telgraf ve Telefon tşletmesi Ge
nel Müdürlüğünden Türk Telekomünikasyon
Anonim Şirketine devredilen personelin mev
cut statüleri ve özlük haklarıyla istihdamla
rına devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 3. — 406 sayılı Kanun
ile diğer kanunlarda Türkiye Cumhuriyeti
Posta, Telgraf ve Telefon tşletmesi Genel Mü
dürlüğüne yapılan atıflar, hizmet alanları iti
bariyle Türk Telekomünikasyon Anonim Şir
keti veya Türkiye Cumhuriyeti Posta tşletmesi
Genel Müdürlüğüne (P.t.) yapılmış sayılır.

GEÇtCt MADDE 3. — 406 sayılı Kanun
ile diğer kanunlarda Türkiye Cumhuriyeti
Posta, Telgraf ve Telefon tşletmesi Genel Mü
dürlüğüne yapılan atıflar, hizmet alanları iti
bariyle Türk Telekomünikasyon Anonim Şir
keti veya Türkiye Cumhuriyeti Posta tşletmesi
Genel Müdürlüğüne (P.t.) yapılmış sayılır.
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(Hükümetin Teklifi Ettiği Metin)
Geçici Madde 4. — 1 inci madde ile oluşturulan şirketin kuruluş işlemleri tamamlanınca
ya kadar, mevcut hizmetler T. C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Madde 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Prof. Dr. T. Çiller
Başbakan
Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.
M. Karayalçtn
Devlet Bakanı
K Aktuna
Devlet Bakanı
/. Tez
Devlet Bakanı
T. Akyel
Devlet Bakanı
N. Kurt
Devlet Bakanı
C. Erhan
Devlet Bakanı
E. Şahin
Devlet Bakanı
Ş. Erdem
Millî Savunma Bakanı
M. Gölhan
Dışişleri Bakanı V.
0. Kumbaracıbaşı
Millî Eğitim Bakanı
N. Ayaz
Sağlık Bakam
M. K. Dinç
Tarım ve Köyişleri Bakanı
R. Şahin
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. T. Köse
Kültür Bakam
D F. Sağlar
Orman Bakanı
H. Ekinci
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Devlet Bakanı
N. Cevheri
Devlet Bakanı
A. Ş Erek
Devlet Bakanı
B. S. Daçe
Devlet Bakanı
M. A. Yılmaz
Devlet Bakanı
M. Kahraman
Devlet Bakanı
A. Ataç
Devlet Bakanı
J
N. Tekinel
Adalet Bakanı
M. S. Oktay
İçişleri Bakanı
N. Menteşe
Maliye ve Gümrük Bakanı
/. Attila
Bayındırlık ve İskân Bakanı
O. Kumbaracıbaşı
Ulaştırma Bakanı
M, Köstepen
Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı
M. Moğultay
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
V. Atasoy
Turizm Bakanı
A. Ateş
Çevre Bakanı
R, Akçalı
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(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
GEÇİCİ MADDE 4. — Türk Telekomü
nikasyon Anonim Şirketinin kuruluş işlemle
ri tamamlanıncaya kadar, mevcut hizmetler
T. C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğünce yü
rütülür.
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tari
hinde yürürlüğe girer.
Madde 5. — Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.

(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
GEÇİCİ MADDE 4. — Türk Telekomü
nikasyon Anonim Şirketinin kuruluş işlemle
ri tamamlanıncaya kadar, mevcut hizmetler T.
C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğünce yü
rütülür.
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tari
hinde yürürlüğe girer.
MADDE 5. — Bu kanun hükümleri
ni Bakanlar Kurulu yürütür.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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