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A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T. ihbar telefonlarıyla ye
terli hizmet verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Baka
nı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/4900)
2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, DDY'na ilişkin sorusu ve
Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/5005)
3. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bodrum, Milas Havaalanı
ile Çarşamba ve İsparta Havalimanlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştır
ma Bakam Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/5012)
4. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayseri-incesu'ya bağlı bazı
köylerin yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu ve Devlet Ba
kanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/5022)
5. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Marsurlu-Kozan-lsdemir yolu
na ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/5034)
'
6. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, İstanbul Özdoktorlar ve Özhavacılar Yapı Kooperatiflerine İlişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin
yazılı cevabı (7/5053)
7. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek-Kayaönü Kö
yünü Ermenek-Mut karayoluna bağlayan bir yol yapılmasına ilişkin sorusu ve
Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/5150)
8. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek-Yeşilköy ile
Ardıçkaya Köyü arasındaki yola ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğ
lu'nun yazılı cevabı (7/5151)
9. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Anamur ile Yaylapazarı arasında
ki köy yoluna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı
(7/5153)
10. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman'a bağlı Yeşilköy-Daran
yoluna ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı
(7/5155)
11. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sanveliler-Civler Köyü
nün içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nin yazılı
cevabı (7/5162)
12. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sarıveliler Civandere
Köyünden geçen Yoncalık deresine ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Rıza Akçah'nın yazılı cevabı (7/5163)
13. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenck-Gökçekent
Köyünün sulama suyu sorununa ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı
Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/5179)
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1.4. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Kırklareli-Bâbaeski'de T.C. va
tandaşlığına geçmek için başvuruda bulunan bir kişiye ilişkin sorusu ve İçişleri
Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5191)
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15. - Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, bakanlığın verdiği ihalelere ilişkin so
rusu ye Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/5199)
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16. - Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun, Gerger İlçesi Emniyet
Amirine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı
(7/5237)
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17. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, net aktif vergisine ilişkin soru
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak beş oturum yaptı.
Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Başbakan Tansu Çiller'in bir Fransız dergi
sinde yayımlanan demecine ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Necmettin Cevheri;
Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, üniversite öğretim elemanlarının bazı problemlerine
ilişkin gündem dışı konuşmasına da Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz,
Cevap verdiler.
Gürcistan'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, dönüşüne kadar, TBMM Baş
kanı Hüsamettin Cindoruk'un vekillik edeceğine ve;
Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal 'a, dönüşüne kadar, Bayındırlık ve İs
kân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun;
Hollanda'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'a, dönüşüne kadar, Millî
Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in,
Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne,
İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmının:
1 inci sırasında bulunan 59 ve 59'a 1 inci Ek,
21 inci sırasında bulunan 71,
22 nci sırasında bulunan 82,
23 üncü sırasında bulunan 139,
24 üncü sırasında bulunan 134,
25 inci sırasında bulunan 283,
26 ncı sırasında bulunan 391,
27 nci sırasında bulunan 66,
28 inci sırasında bulunan 201,
19 uncu sırasında bulunan 691,
29 uncu sırasında bulunan 699,
S. Sayılı kanun hükmünde kararnameye ilişkin kanun tasarısı ve yetki kanunu tasarısı ile ka
nun tasarı ve tekliflerinin görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunma
dıklarından ertelendi.
Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (2/1196, 1/773) (S. Sayısı: 720), üzerin
deki görüşmelere geçildi.
İzmir Milletvekili Işın Çelebi, Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, konuşmasında par
tilerine sataştığı iddiasıyla bir konuşma yaptı.
720 S. Sayılı kanun tasarısının müzakerelerine devam edilerek 24 üncü maddesine kadar kabul
edildi. 24 üncü madde üzerinde verilen değişiklik Önergelerinin oylaması sırasında, istem üzerine
yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından;
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Alınan karar gereğince, 15 Kasım 1994 Salı günü saat 13.30'da toplanmak üzere 01.07'de bir
leşime son verildi.
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II. - GELEN KAĞITLAR
1 5 . 1 1 . 1 9 9 4 Sah
Sözlü Soru Önergesi
1. - Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, İsrail ziyaretine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesf(6/1255) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.1994)
Yazılı Soru Önergeleri
1. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, ilköğretim okullarında ders saatlerinin fazla olduğu
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önegresi (7/5403) (Başkanlığa geliş tarihi :
10.11.1994)
2. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, Kuran kursları ve ilköğretim okullarının sayısına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5404) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.11.1994)
3. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, kahvehanelerin asayiş amacıyla denetlenmesine iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5405) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.1994)
4. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, Güneydoğu Anadolu'da öğretmenlere yapılan saldı
rılara ve İzmir'in trafik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5406) (Başba
kanlığa geliş tarihi: 10.11.1994)
5. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, İzmir Körfezi 'nin temizlenmesi için yapılan çalışma
lara ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/5407) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.1994)
6. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, hayat standardına bağlı vergilendirme sistemine iliş
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5408) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.1994)
7ı - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın 1995 yılında net aktif vergisinin alınacağı iddiasına
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5409) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.11.1994)
8. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, Bağ-Kur emeklilerine ve Buca S.S.K. Hastanesine
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5410) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 10.11.1994)
9. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, pamuk satışlarında üreticilerin mağdur olduğu iddi
asına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5411) (Başkanlığa geliş tarihi:
10.11.1994)
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10. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, istanbul Maltepe Gülsuyu Köprüsünde güvenlik
güçlerince girdikleri çatışma sonucu ölen kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/5412) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.1994)
1 1 . - Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanının ver
diği bir beyana ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5413) (Başkanlığa geliş tarihi :
11.11.1994)
12. - Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, acil yatırım projesine Şanlıurfa'nın da
hil edilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5414) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 11.11.1994)
13. - İstanbul Milletvekili Nami Çağan'ın, Kahramanmaraş Anadolu Öğretmen Lisesinde
sahneye konulan bir piyese ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5415) (Başkan
lığa geliş tarihi: 11.11.1994)
14. - Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin İsrail ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/5416) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.1994)
15. - Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, MÖSSAD, CIA ve MİT dayanışma toplantısına
katılıp katılmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5417) (Başkanlığa geliş
tarihi: 11.11.1994)
Meclis Soruşturması Önergesi
1. - Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 44 arkadaşının, Maliye Bakanlığının ve Devle
tin Malî Kaynaklannı Partizanca Kullanarak Siyasî Menfaat Sağladığı ve Siyasî Baskı Yaratmak
Suretiyle, Görev ve Yetkilerini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 in
ci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Maliye Bakanı İsmet Attila Hakkında Anayasanın 100 üncü Mad
desi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi (9/24) (Başkanlığa geliş tarihi:
11.11.1994)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati: 13.30
BAŞKAN: Başkanveküi Yasin HATİBOĞLU
KÂTİP ÜYELER: İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa), Işılay SAYGIN (İzmir)

©
BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 35 inci Birleşimini açıyorum.

III.-YOKLAMA
BAŞKAN- Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın üyelerin Genel Kurul salonun
da bulunduklarını yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum.
(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur; saat 14.45'te yeniden toplan
mak üzere, birleşime ara veriyorum.
Kapanma Saati: 13.52

•

•
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.45
BAŞKAN: Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU
KÂTİP ÜYELER : İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa),
Işılay SAYGIN (İzmir)

—,

,— © _
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BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 35 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum.
III. -YOKLAMA
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; salonda hazır
bulunan sayın üyelerin, yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum.
Pusula göndermek suretiyle yoklamaya katılacak olan sayın üyelerin, salondan ayrılmamala
rını rica ediyorum.
(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalara başlıyoruz.
Gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz talepleri vardır, yerine getireceğim.
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
1. - Bartın Milletvekili Hasan Akyol'un, Karabük Demir-Çelik İşletmelerinin çalışanları ve
Karabük halkının karşılaşacağı ekonomik sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşması ve Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un cevabı
BAŞKAN- Zonguldak ve Karabük Demir-Çelik Fabrikalarıyla ilgili olmak üzere Sayın Akyol
söz istemişlerdir.
Sayın Akyol, buyurun efendim.
HASAN AKYOL (Bartın)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye ve Türk insanı,
olumluluk ve olumsuzluklarıyla önemli günler geçiriyor. Belki, çok tarihî günler yaşadığımızın far
kında bile değiliz.
Öncelikle, bir güzellik yaşadık; onun üzerinde durmak istiyorum. Fırat suları Harran'a kavuş
tu, Ülkemizin önemli bir coğrafyası ve nüfusumuzun önemli bir bölümü bundan istifade edecek.
Bu işin başlangıcı, önemli olan, bu projeyi tamamlamak, o yörede toprak dağılımını bitirmek ve o
yöreden çıkacak ürünü pazarlamaktır. Aksi halde, dağları da, çağları da delememiş oluruz.
Bu olumlu hareketin yanında, ülkemizde birtakım olumsuzluklar da yaşıyoruz. Birtakım sıkın
tılı durumlar da yaşıyoruz. Bugün, sağlık emekçileriyle, işsizleriylc, işçileriyle, emeklileriyle, es
naf hepsi dertli ve sıkıntılıdır. Tüm bu olumsuzluklar, insanlarımızı bireysel olarak değil, toplum
olarak, bazen de il olarak, şehir olarak etkilemekte ve sarsmaktadır. Bu illerin başında Zonguldak
ve Bartın gelmektedir.
Bilindiği gibi, 5 Nisan Kararlarıyla, Zonguldak Karabük Demir Çelik Fabrikası yılbaşına ka
dar özelleştirilemezse kapatılacaktır. Yine, Zonguldak TTK'ya bağlı -Ereğli İlçesi hudutları için-350-
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deki- Armutçuk Kömür İşletmesi ye TTK'ya bağlı -Bartın İli hudutları içindeki- ATİM müessese
si yılbaşına kadar özelleştirilemezse kapatılacaktır. Yılbaşına kadar özelleşmediği takdirde Kardemir ve TTK'ya ait iki maden ocağı kapatıldığı takdirde, aslında Zonguldak ve Bartın ili ile Kara
bük ilçesi kapatılmış demektir. Burada çalışan, çalışmayan tüm insanların boynuna bu kararlarla
âdeta bir idam yaftası asılmış vaziyettedir. Zira, bu kapatma kararları, sadece orada çalışanları de
ğil, o yörede yaşayan tüm insanların yaşamlarını derinden etkileyecek ve peşinden büyük bir gö
çü getirecektir. Çünkü, bu iki yer, kapatılması kararlaştırılan işyeri ve fabrika nedeniyle il ve ilçe
olmuşlardır. Kapatılacak bu işyerleri ve fabrikaların yerine alternatif konulamamış, bugüne kadar
sadece vaatler yapılmıştır. İyi de, eğer bu vaatler on yıl içinde gerçekleşmezse veya gerçekleşse bi
le, on yıl içinde bu insanlarımız orada ne yapacaklardır?
Zonguldak ve Bartın halkı, ilçe halkıyla beraber, bu haksızlığa ve yanlışlığa, hiçbir temeli ol
mayan bu kararlara karşı koymaya çalışmaktadırlar. Bugüne kadar, devletine ve milletine kendini
vermiş ve saygılı olmuş, yasalara saygılı olmuş bu iki il halkı, parti ayırımı gözetmeksizin -iktidar
partilerinin il ve ilçe yöneticileri de dahil- tüm belediye başkanları, sendikalar, meslek kuruluşla
rı, baro başkanları bir araya gelmişler, Zonguldak ve Bartın Temsilciler Kurulunu oluşturmuşlar
dır. Bu kurul, önce Sayın Başbakan Yardımcısı, sonra Başbakan ve daha sonra da Sayın Cumhur
başkanıyla görüşmüşler ve hiçbir olumlu yanıt alamamışlardır. Bartın'da, Ereğli'de miting yapıl
mış ve Karabük'te halkla bütünleşerek, bir eylem gerçekleşmiştir.
Bu arada, Ankara ve İstanbul'daki basın kuruluşlarını dolaşmaktalar ve medyadan seslerini
duyurmaya çalışmaktadırlar. Bugünlerde basın, köşe yazarlarımız ve ve bazı aydınlarımız, bu iki
ilin haklılığını anlamış olup, olumlu yazılar yazmakta ve olayla ilgilenmektedirler.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN- Toparlar mısınız efendim.
HASAN AKYOL (Devamla)-160 yıldır Zonguldak'ta kömür üretilmektedir. Özellikle, 71 in
ci yılını kutladığımız cumhuriyet yaşantımızda, ülkemize ve milletimize hizmet veren TTK'da ça
lışanlardan ve Zonguldak ve Bartın halkından gelen sese; 1937'de Atatürk'ün emriyle kurulan ve
1939 yılında İsmet İnönü tarafından açılan, 1987'ye kadar kâr eden Karabük Demir-Çelik'te çalı
şan Karabük halkının sesine kulak verelim. Bu ses, haklı sestir. Ortada bir haksızlık, bir adaletsiz
lik vardır. O ses, haksızlığa, adaletsizliğe isyan sesidir. Bu sese lütfen kulak verelim. Bu noktaya
dikkatlerinizi çekmek için söz aldım. Bu ses, 23 Kasım 1994 günü Zonguldak'ta düzenlenecek mitingte bir kez daha haykıracaktır. O gün, hepinizi oraya davet ediyor ve bu sesi yerinde dinlemeni
zi rica ediyorum. Benim, burada konuşma sürem 5 dakika. Bu süre içinde, size TTK'yı, Demir-Çelik'i anlatmam mümkün değil. Yalnız, bugünlerde bazı bakanlar, bazı parti yöneticileri, Karabük
Dcmir-Çelik İşletmelerinin kapatılmayacağını basına söylüyorlar; önemli olan bu kürsüden söyle
mektir. Buna cevap verecek Sayın Bakan varsa eğer, ona soruyorum; Karabük Demir-Çelik İşlet
meleri kapatılacak mıdır kapatılmayacak mıdır? Karabük Demir-Çelik İşletmeleri fırınlarının aci
len bakıma ihtiyacı vardır; bu yapılacak mıdır yapılmayacak mıdır? Bunların cevaplandırılmasını
istiyorum.
Ben, iki ile haksızlık yapıldığı kanaatindeyim; bu haksızlığın giderilmesini istiyorum. Bu mil
let, bu haksızlık giderilmezse, bunun hesabını elbet bir gün sorar diyorum.
Saygılar sunuyorum. (CHP ve RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN- Sayın Akyol, teşekkür ediyorum efendim.
--351-
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Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Sayın Bakan; buyurun efendim.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya)- Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Gerçekten, Zonguldak ve Karabük sorunu, Türkiye'nin gündeminde yer tutan önemli bir ko
nu halindedir. Geçtiğimiz günlerde, Sayın Yazıcı'nın aynı mealdeki konuşmasını cevaplandırmış
tım, şimdi, Bartın Milletvekili Sayın Hasan Akyol'un konuşması vesilesiyle yeniden huzurlarınız
dayım. Ayrıca, yarın da, gensoru nedeniyle Karabük üzerinde geniş çapta Parlamentoda bilgi alış
verişi söz konusu olacaktır.
Geçen hafta da belirttiğim gibi, Zonguldak'in kapatılması söz konusu değildir. Zonguldak'in
rehabilitesi ve küçültülmesi söz konusudur.Bu meyanda Bartın, Bartın İline bağlı Amasra'daki mü
essesenin ve Kandilli'deki müessesemizin kapatılması değil, özelleştirilmesi söz konusudur;yani,
rödövansla işletilmesi söz konusudur. Bugün kopan kıyamet, sendika ile Hükümetin arasındaki gö
rüş ayrılığıdır; yani, Zonguldak'taki Genel Maden İşçileri Sendikası "özelleştirme" kavramını bir
türlü kabullenmek istememektedir.
İkincisi, Zonguldak'in bugünkü haliyle faaliyetine devam edebileceğini kimsenin söylemesi
mümkün değildir. Şu ana kadar kıdem tazminatları ödenmek suretiyle bir yıl içinde 10 bin civa
rında işçi emekli edilmiştir ve bunun da büyük bir çoğunluğu yeraltında çalışan işçilerdir ve ilk
itirazlar da yeraltında çalışıp emekli,edilen işçilere olmuştur.
Halbuki, 20 yılını dolduran, emekliliğe hak kazanmakta ve genellikle 20 yılını doldurduğu gün
kıdem tazminatım dahi almadan görevinden ayrılmaktadır. Bu kadar sayıda işçi ayrılmasına rağ
men ve Kozlu Ocağının -geçen yıl yaşadığımız grizu faciası nedeniyle- halen tamamında üretim
yapılamamasına rağmen, geçmiş yıllardaki üretim aynen korunmuştur.
Karabük için de -Sayın Akyol'un belirttiği gibi- 5 Nisan kararlarıyla ocak ayı sonuna kadar
özelleştirilmesi, özelleştirilmediği takdirde kapatılması kararı alınmıştı. Ancak, bu karar- yarın
gensoru nedeniyle de açıklanacaktır- yeniden gözden geçirilmiştir. Bü süre 3 yıla çıkartılmıştır; 3
yıllık süre içinde Karabük, aynı Zonguldak'ta olduğu gibi rehabilitasyona tabi tutulacaktır. Eğer,
bu 3 yıllık süre içinde ücret dengesi de sağlanabildiği takdirde Karabük daha az zarar eder.Yani,
kâr edeceği konusu, oldukça iddialı bir konudur.
Karabük'teki Özdemir İş Sendikası mensupları da meseleye olumlu olarak yaklaşmaktadırlar.Biz de Karabük'ün özelleştirilmesinde -geçen hafta da kürsüden Sayın Yazıcı'ya cevap verir
ken belirttiğim gibi- çalışanlara öncelik tanıyoruz.Yani, Karabük rehabilite edilip küçüldükten
sonra, büyük bir ihtimalle, sendikaya devredilecektir, bu konudaki çalışmalar da başlamıştır; önce
likle bir şirketleşme yapılarak, Karabük'ten ve Türkiye'nin diğer yörelerinden, arzu edenlerin ka
tılmasıyla, örnek bir özelleştirme gerçekleştirebileceğimizi zannediyoruz.
Burada da, bazı iddialar, gün ışığına çıkacaktır. Zonguldak'ta, şimdiye kadar 45 bin işçi de
çalışmıştır. Hiçbir zaman elde edilemeyen üretimin, elde edilebileceği konusunda ileri sürülen id
dialar vardır. Karabük'ün, çok kâr edebileceği konusunda ileri sürülen iddialar vardır. Aynı çağrı
yı, Karabük'te olduğu gibi, Zonguldak'taki, başta sendika mensupları olmak üzere, Sayın Akyol'un
burada ifade ettiği komiteye de açık bir şekilde yaptım; Amasra ve Kandilli'yi de Karabük'teki
şartlarla, onlara devretmeye hazırız. Üretim konusunda, bu kadar iddialı olan bu arkadaşlarımızın
-mesleği de madencilik olan bu arkadaşlarımızın- mutlaka, bu ocakları, devletten çok daha verim
li çalıştıracağına inanıyorum.
•-3r
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Ben -Karabük ile ilgili konu, yarın da tekrar ayrıntılı olarak görüşüleceği için- sözlerimi bağ
larken, Sayın Akyol'un değindiği bir hususa da işaret etmek istiyorum. Revartman konusu; yani,
Karabük'te yüksek fırınların yenilenmesi konusu, hiçbir şekilde ihmal edilmemiştir. 1 nolu fınmn,
ilk planlanan revertman tarihi Ocak 1995'tir; ancak, revize edilmiştir ve Ekim 1995'e ertelenmiş
tir. 2 nolu fınmn Ekim 1994'te revartman edilmesi, yenilenmesi gerekirken, revize programı Ma
yıs 1995'tir. 3 nolu fırının da, ilk planlanan revartman tarihi Mart 1995'tir, Ağustos 1995'e revize
edilmiştir. Şimdiden, siparişlerinin ihtimalle, sendikaya devredilecektir, bu konudaki çalışmalar da
başlamıştır; öncelikle bir şirketleşme yapılarak, Karabük'ten ve Türkiye'nin diğer yörelerinden,
arzu edenlerin katılmasıyla, örnek bir özelleştirme gerçekleştirebileceğimizi zannediyoruz.
Burada da, bazı iddialar, gün ışığına çıkacaktır. Zonguldak'ta, şimdiye kadar 45 bin işçi de
çalışmıştır. Hiçbir zaman elde edilemeyen üretimin, elde edilebileceği konusunda ileri sürülen id
dialar vardır. Karabük'ün, çok kâr edebileceği konusunda ileri sürülen iddialar vardır. Aym çağnyı, Karabük'te olduğu gibi, Zonguldak'taki, başta sendika mensuplan olmak üzere, Sayın Akyol 'un
burada ifade ettiği komiteye de açık bir şekilde yaptım; Amasra ve Kandilli'yi de Karabük'teki
şartlarla, onlara devretmeye hazınz. Üretim konusunda, bu kadar iddialı olan bu arkadaşlanmızm
-mesleği de madencilik olan bu arkadaşlarımızın- mutlaka, bu ocaklan, devletten çok daha verim
li çalıştıracağına inanıyorum.
Ben -Karabük ile ilgili konu, yarın da tekrar aynrıtılı olarak görüşüleceği için- sözlerimi bağ
larken, Sayın Akyol'un değindiği bir hususa da işaret etmek istiyorum. Revartman konusu; yani,
Karabük'te yüksek fırınların yenilenmesi konusu, hiçbir şekilde ihmal edilmemiştir. 1 nolu fınmn,
ilk planlanan revertman tarihi Ocak 1995'tir; ancak, revize edilmiştir ve Ekim 1995'e ertelenmiş
tir. 2 nolu fınmn Ekim 1994'te revartman edilmesi, yenilenmesi gerekirken, revize programı Ma
yıs 1995'tir. 3 nolu fırının da, ilk planlanan revartman tarihi Mart 1995'tir, Ağustos 1995'e revize
edilmiştir. Şimdiden, siparişlerinin yapılması, tuğla siparişleri- 30 aylık bir süre içinde sendikaya
ve onların önderlik edeceği şirkete devredileceğinden- normal çalışma düzeninde devam etmekte
dir. Revartman yapımı da, revize program çerçevesinde, süratli bir şekilde gerçekleşecektir.
Ben, Sayın Akyol'a, konuyu gündeme getirdiği için tekrar teşekkür ediyor, Genel Kurula da
saygılarımı sunuyorum: (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN- Sayın Bakan, teşekkür ediyorum.
2. -Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, öğretmenler ve öğretim elemanlarının problemleri
ne ilişkin gündem dışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in cevabı
BAŞKAN- Öğretmen ve öğretim elemanlannın sorunlarıyla ilgili olmak üzere Sakarya Millet
vekili Sayın Cevat Ayhan gündem dışı söz istemiştir.
Buyurun Sayın Ayhan.
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, muhterem üyeler; öğretmen ve öğretim üye
lerinin meseleleriyle ilgili olarak gündem dışı söz almış bulunmaktayım.
Muhterem arkadaşlar, her şeyden önce eğitim, bir milletin manevî ve iktisadî varlığının teme
lidir. Kültürünün, sanatının, ilminin, her türlü değerlerinin temelidir. Eğitimi olmayan topluluklar,
geri kalırlar, cahil kalırlar ve diğer topluluklar karşısında da mağlup olurlar. Bütün cumhuriyet dö
neminde, eğitime birinci derecede önem verilmiştir; ancak, buna rağmen, eğitim camiamızın da ek
sikleri çoktur.
Eğitim deyince, ana okulundan yükseköğretime kadar, 13 milyon 345 bin, eğitim gören genç
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topluluk anlaşılmalıdır. Bu rakam, çevremizdeki ve Avrupa'daki birçok memleketin toplam nüfu
sundan yüksek bir nüfustur. Bu da, memleketimizin geleceği bakımından sahip olduğumuz bu im
kânın büyüklüğünü göstermektedir; ancak, bu nüfusa hizmet edilmesi bakımından da hükümetle
rin üzerindeki ağır yükü ortaya koymaktadır. Tabiî, bu büyük talebe topluluğuna, eğitim safhasın
daki bu evlatlarımıza, gençlerimize takriben 500 bin öğretmenimiz hizmet vermekte, ellerindeki
yavruları, gençleri, geleceğe, milletimizin istikbaline hazırlamak için gayret etmektedirler. Eğitim
çağındaki bu 13 milyon 345 bin öğrencinin, 1 milyon 641 bini yükseköğrenim görmekte ve bunla
ra da 55 bin öğretim üyesi ve yardımcısı hizmet vermektedir.
Bu rakamlardan sonra söylemek istediğim husus, şudur: Bir toplumda öğretmenlik mesleği öğretmeniyle öğretim üyesiyle- mesleklerin en azizi olması gerekir. İnsana şahsiyetini kazandıran,
kültürünü, inancını, sanatını, mesleğini yeren, toplumla bütünleşmesini sağlayan değerleri temin
eden bu camianın, bir toplumda en iyi yetişmiş ve göreve hazırlanmış insanlardan seçilmesi lazım
dır. Tabiî, öğretmenlik mesleğini seçen insanlarda bu manevî unsurların toplanabilmesi, bu haslet
leri taşıyan insanların seçilebilmesi, bu vasıfları kazandıracak eğitim verilmesi, bu mesleğin cazip
hale getirilmesine bağlıdır. Bu meslekte hizmet eden insanlar, şüphesiz zenginliği hedef alan değil,
ama başkasına muhtaç olmadan günlük geçim ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede bir gelire de sa
hip olması gerekir.Son günlerde, bu camiayla ilgili olarak maruz kaldığımız en büyük şikâyet, yük
seköğretim kurumlarındaki öğretim üyelerinin, hocaların, yardımcıların ücret bakımından maruz
kaldığı şartlardır,,
Ben, otuz yıllık hizmet hayatımda, üniversite öğretim üyelerinin ve öğretmenlerin ücret şart
ları bakımından iyi olduğu devirlerin çok az olduğunu hatırlıyorum. Genellikle bu meslek ve hiz
met erbabı zümre, ücret bakımından, gelir bakımından daima ihmale uğramaktadırlar.
Geçenlerde, bir vesileyle buradan size takdim etmiş olduğum bir grafikte de, muhtelif ücretle
re baktığımız zaman, öğretim üyelerinin ücretlerinin alt mertebelerde olduğu görülmektedir. Hatta,
bir kuruluş, bunu grafik haline getirmiş ve "üniversite hocası...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
CEVAT AYHAN (Devamla)- ...profesör, boyacı kadrosuna geçmek için dekanlığa müracaat
etti" diye de bu hazin tabloyu ortaya koymuştur.
Muhterem arkadaşlar, üniversite öğretim üyeleri ve öğretmenlerimizle ilgili tasarrufların çok
dikkatle yürütülmesi lazımdır.
Öğretmenlerimizle ilgili tasarruflardan bir cümleyle bahsetmek istiyorum. Öğretmenlerimiz,
genellikle küçük yerlerde hizmet ettikleri için, buralarda, çevredeki birtakım dedikodulardan mü
teessir olmakta ve zaman zaman, maalesef, siyasîlerin baskısına da maruz kalmakta, siyasî baskı
larla bunların yerleri değiştirilmekte, hiçbir sebep olmadan sürgüne maruz bırakılmaktadırlar.
Şimdi -elimde isim de var; ama, bir isim vermek istiyorum- bir ilin bir ilçesindeki öğretmen
alınmış, bir başka yere, bir başka ilçeye sürülmüş. Bu konuyla ilgili olarak, valiyi aradım, sordum
" bu tasarruf Bakanlığındır" dedi; Bakanlığı aradım, sordum "hayır efendim, bize değil mahalline
aittir" dediler, tekrar valiyi aradığımda, "Sayın Milletvekilim, millî eğitim müdürüyle bir görüşün,
kendisi bilgi verecek" dediler. Bunun üzerine, ilin millî eğitim müdürünü aradım "efendim, evet,
bu tasarrufu bize Ankara'dan telefon talimatıyla yaptırdılar" dedi; yani, Bakanlık, yapmak isteme
diği birtakım tasarrufları, o illerdeki millî eğitim müdürlerine siyasî baskı uygulayarak yaptırmak
tadır. Nihayet, millî eğitim müdürü de Bakanın emrinde olan, Bakanlık üst yönetiminin emrinde
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olan bir zattır; sağa sola kolay sürülebilmekte olduğu için, kolaylıkla bunlara baskı yaptırılabilmek
tedir. Hiçbir sebep olmadan, herhangi bir gerekçe olmadan, tahkikat olmadan, bir öğretmen bir yer
den alınıp, affedersiniz, bir saman çuvalı gibi, bir başka yere atılabilmektedir; bu da, öğretmenleri
rencide eden hususlardan biridir.
Gene, son zamanlarda askerlik hizmetini öğretmen olarak yapan bu insanlar, bundan mahrum
bırakıldıkları için- tabiî, ordunun asker ihtiyacı olduğu içindir; biliyorum bu gerekçeyi de- uzun yıl
lar öğretmenler askerliklerini hep öğretmen olarak yaptıkları için, bir gelir-gider dengesi içinde, ai
le bütçesi içinde yaşadığı için, aniden bu karar verilince, binlerce öğretmen, 10 binlerce öğretmen
fevkalade zor şartlarda kalmıştır. Hatta bunlardan birisinin mektubu cebimdedir; "ben askerim,
anama ve çocuklanma bakacak kimsem yok; hanımım tarım işçisi olarak tarlalarda çalışmakta ve
evi geçindirmeye gayret etmektedir; bizim sefil manzaramız budur " demektedir.
Vatan görevi khepimizindir, biz de gideriz; ama, alışılmış olan bir usulü aniden değiştirdiği
niz zaman, binlerce, 10 binlerce ailenin de bundan mustarip olduklarını bilmekte fayda var.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
CEVAT AYHAN (Devamla)- Muhterem arkadaşlar, arz ettiğim gibi, öğretmenlerin meselele
ri, öğretim üyelerinin meseleleri her şeye takaddüm etmeli ve bunlar öncelikle halledilmelidir. Ger
çi, bunlar uzun vadeli yatırımlardır; ama, bir milleti manevî ve iktisadî bakımdan kalkındıracak,
güçlendirecek en temel, en verimli yatırımlardır.
Bu vesileyle, şunu da ifade etmek istiyorum: Okullarımızın, öğretmenlerimizin etrafında veli
leri ve aileleri bütünleştirmemiz gerekmektedir. Veli camiasından, çevreden okullara katkıyı teşvik
edip, hızlandırmak gerekmektedir. Dar bütçeli aileler için, şüphesiz, istisna uygulanır; ama, bu ka
nalı açık tutmak; okul yapımı gibi, okulların yönetimine de eğitimine de ailelerin bütçe olarak kat
kıda bulunmasını teşvik etmek, hem Hükümetin ve devletin millî eğitim yükünü azaltacak..
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN- Buyurun efendim.
CEVAT AYHAN (Devamla)-...hem de veliler okullara sahip olarak daha verimli bir eğitime
geçmemizi sağlayacaktır.
Bu vesileyle, hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Ayhan.
Sayın Ayhan'ın gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere söz talebinde bulunan Millî
Eğitim Bakanı Sayın Ayaz; buyurun efendim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan'ın öğretmenler ve öğretim görevlileriyle ilgili gündem dı
şı konuşmalarına bilgi sunmak üzere huzurunuzdayım. Dün Sayın Ünaldı da yine öğretim görevli
lerimizle ilgili olarak gündem dışı bir konuşma yapmışlardı; bu konuşmalarına da cevap olarak, bu
rada, öğretim görevlileriyle ilgili yapılan işlemler hakkında bilgi sunmuştum.
Sayın Cevat Ayhan'ın ifade ettikleri gibi, ülkemiz, çok süratle büyüyen genç bir nüfusa sahip
tir. Bugün, aslında, örgün ve yaygın öğretimde -okulöncesi eğitimden yükseköğretime kadar ve üs
telik Sayın Ayhan'ın ifade ettiğinin de üzerinde bir rakamda- 15 milyona yakın gencimiz eğitim
görmektedir. Bu, şüphesiz, ülkemizin bir zenginliğidir. Ancak, tabiî ki, böylesine genç bir nüfusun,
böylesine büyük bir zenginliğin değerlendirilmesi ve yârınlarımıza hazırlanabilmesi sorumluluğu- 355 -
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muz vardır. Devlet olarak, millet olarak bu sorumluluğun altındayız. O nedenle, yine Sayın Ay
han'ın ifade ettikleri gibi, cumhuriyet hükümetleri yetmişbir yıldan bu yana, hakikaten, millî eğiti
me büyük önem vermişlerdir ve 1923 ile 1994 yıllarını mukayese ettiğimizde, o gün Türkiye'nin
nüfusu 10-12 milyon civarında iken, öğrenci sayımız 350 bin civarında, öğretmen sayımız 12 bin
civarında idi. Aradan geçen bu yetmişbir yıllık süre içerisinde nüfus aşağı yukarı 6 kat artmıştır;
buna mukabil 350 bin olan öğrenci sayısı, biraz önce de ifade ettiğim gibi, 15 milyona yaklaşmış
tır, öğretmen sayımız ise 500 bini aşmıştır, 520 civarındadır. Bu da, okullaşma oranında yetmişbir
yılda alınan mesafeyi göstermektedir.
. Tüm bunlara rağmen, eğitimde, arzu edilen düzeye ulaştığımızı da ifade etme imkânına da sa
hip değiliz. Öncelikle, süratle nüfusu artan, göç alan büyük illerimizde, büyük yerleşim merkezle
rimizde ortalama nüfus artışı yüzde 5,6 ve 7 raddelerine yükselmekte, bu nedenle de, göç alan bu
büyük yerleşim merkezlerinde sınıf mevcutlarımız hâlâ 70,80,90 öğrenciyi bulmaktadır. Bunu, ta
biî ki, normal olarak 40 ve daha aşağı bir rakama çekmemiz zarurîdir. O amaçla, bir taraftan mev
cut durumumuzun iyileştirilmesi çalışmalarını yapmak, öbür taraftan da 2000'li yıllara girerken
ilim çağımn gereklerine uygun bir eğitim-öğretimi gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz.
Bütün bu çalışmalarımızı yaparken, elbette, bütün bu çalışmaların temelinde öğretmen yat
maktadır. Eğitimin ana unsuru öğretmendir. İstediğimiz kadar sorunlarımızı fizik yönüyle hallede
lim; laboratuvarlanmızı, araç, -gereçlerimizi çağın gereklerine uygun bir şekilde donatalım; ama,
bunun yanında eğer öğretmenimizi yeterli seviyede yetiştirememişsek, hem kemiyet hem keyfiyet
bakımından yeterli hale getirememişsek, eğitim ve öğretimi arzu ettiğimiz düzeyde yürütmemiz
mümkün değil. Biz, o nedenle, hem ilk ve ortaöğretimde hem yükseköğretimde öğretmen ve öğre
tim görevlisi yetiştirilmesi konusuna büyük önem veriyoruz.
Öğretmenlerimizin yetişmesi konusu, son yıllarda, bilindiği gibi, üniversitelerde yapılmakta
dır. Öğretmenlerimiz, eğitim fakültelerimizde ve onlara denk olan asgarî 4 yıllık fakültelerde eği
tilmektedir. Biz, bu 4 yılık fakülte mezunu öğretmen adaylarımızı öğretmen olarak almaktayız. An
cak, öğretmenlik için bu 4 yıllık eğitimin de yeterli olduğu kanısında değiliz. O nedenle, 4 yıl eği
tim gören, formasyon alan bu öğretmen adaylarımızın, kuracağımız öğretmen akademilerinde 1 ve
ya 2 yıllık artı eğitim, öğretmen eğitimi görmek suretiyle, mesleğin kurmayları olmaları yolundaki
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhtemelen önümüzdeki yıldan itibaren bu çalışmamızı başlataca
ğız ve böylece 4 yıllık eğitim görmüş fakülte mezunu öğretmenlerimize, 2 yıllık akademi eğitimi
ni de vermek suretiyle, daha kaliteli ve çağın gereklerine uygun eğitim verebilecek seviyede bir öğ
retim kadrosunu oluşturmuş olacağız.
Yüksek okullarımızda ve üniversitelerimizde de, aynı şekilde, öğretim görevlilerinin yetişme
si ve çoğalması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Malumları olduğu üzere, 1992-1993-1994
yıllarında üniversitelerimizin sayısında yüzde 100 artış olmuştur. Dolayısıyla, bu yüzde 100 artış
la, yüzde 60 civarında da öğrenci artışı meydana gelmiştir. Bu artış karşılığında, elbette, öğretim
görevlilerinin de aynı şekilde, hem sayısal yönden hem de kalite yönünden artırılması ve geliştiril
mesi gerekmekteydi. O amaçla, Yüce Meclisin çıkarmış olduğu yasalar da uygulanmak suretiyle,
bir taraftan üniversitelerimizin bir taraftan da Hükümetimizin almış olduğu kararlarla, son üç sene
de, yurt dışına -dünyanın en meşhur, tanınan, belli üniversitelerine- lisansüstü eğitim görmek üze
rek bin civarında öğrenci gönderilmiş bulunmaktadır. Biz, Hükümet olarak, geçtiğimiz yıl, 1 000
öğrenciye lisansüstü eğitim görme imkânı sağladık. Şimdi, yeni almış olduğumuz bir kararla, 1995
yılında, buna, 1 000 öğrenci daha ilave edeceğiz; yani, her sene, 2 bin öğrencinin lisansüstü eğitim
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görmek üzere, yurt dışındaki belirli üniversitelere gitmelerini sağlayacağız. Bu, bizim, üniversite
lerin kendi bünyelerinden ve bütçelerinden gönderdiklerinin dışında, ilave olarak gönderdiğimiz
rakam oluyor, ki, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde, bunlann -yurt dışındakilerin- sayısının 7 500
olması planlanmış bulunmaktadır.
Böylece, öğretmen konusuna önem veriyoruz; ancak, tabiî ki, bir taraftan, öğretmenlerin bu
şekilde, hem kemiyet hem keyfiyet yönünden yetiştirilmesi ve bunlann görevlerinin sağlanmasının
yanında, elbette, öğretmenlerimizin ekonomik ve sosyal yönden de görevlerini yapabilecek bir or
tama kavuşturulmaları gerekmektedir.
Nitekim, üniversitelerimizdeki öğretim görevlilerinin -Sayın Ayhan'ın da ifade ettikleri gibialmış oldukları maaşların, bugün, tatbikatta, başka mesleklerde uygulanan maaş göstergeleriyle bir
dengesizlik içerisinde olduğu dikkate alınmak suretiyle, bir yasa tasansı hazırlanmışve biliyorsu
nuz, Meclisimizin gündemine gelmiş bulunmaktadır.
Dün de burada ifade ettim, bugün de Sayın Başbakanımız grupta tekrar ifade ettiler; şu anda,
Meclisimizin görüşmekte olduğu Özelleştirme Yasası Tasarısını takiben, ilk çıkarılacak yasa, üni
versite öğretim görevlilerinin ekonomik durumlarının gelişmesini sağlayacak olan yasa olacaktır.
Tabiî, öğretmenlerimizin de, aynı şekilde, ekonomik yönden, sosyal yönden rahatlatılmaları ve nor
mal bir ortama kavuşturulmaları gerekmektedir. Bu amaçla da çalışmalanmız vardır. Başta, bir Öğ
retmen Personel Yasası Tasarısını hazırladık. Şu anda, bunun, ilgili kurumlarımızda tetkiki yapıl
maktadır; Yüce Meclise indirdiğimizde, Yüce Meclisimizin yapacakları tetkikler ve kabulü sonu
cunda kanunlaştığında, öğretmenlerimizin de hem ekonomik...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Devamla)- ...hem sosyal hem de meslekî yön
den daha iyi imkânlara kavuşması mümkün olacaktır. Bu hususu, özellikle, ifade etmek istiyorum.
Sayın Ayhan'ın bazı atamalarla ilgili beyanlarını dinledim. Eğer, lütfeder, bana, kişisel olarak,
bu bahsettikleri atamayla ilgili bilgi verirlerse, onunla ilgili kendilerine bilgi sunarım; ama, biz 520
bin civarındaki öğretmenimizin atamasında, prensip olarak, kanun ve yönetmeliklerimizi uygula
maktayız. Biliyorsunuz, son defa, 20 bin öğretmen aldık, Bu 20 bin Öğretmenin atamalannı bilgi
sayarla gerçekleştirdik ve bugüne kadar da bütün arkadaşlarımızın, zaman zaman, haklı birtakım
ricaları da olmasına rağmen, bu bilgisayar dışında herhangi bir işlem yapmamak suretiyle, öğret
menlerimize eşit işlem yapılmasına büyük hassasiyet gösterdik ve bunda da devam ediyoruz. Bu
arada, yapılan ara atamalarda eğer bazı hatalar varsa, onları da mutlaka düzeltmek için ne gereki
yorsa yapacağımızı ifade etmek istiyorum.
Tabiî ki, okullarımızda, okul ve aile işbirliğinin, velilerle okulların işbirliğinin büyük önemi
var. Buna biz de önem ve değer veriyoruz.
Okullarımızın ödeneklerinde zaman zaman bazı sıkıntılar olduğu bilinmektedir; yıllarca bunu
okullarda hepimiz yaşadık. Binaenaleyh, okul aile birlikleri, okul koruma dernekleri ve son zaman
larda çoğalan okul vakıfları, bilhassa okulların mezunlarının kurmuş olduğu vakıflar, bu açığı ka
patmak, okullara daha iyi bir eğitim ortamı ve imkânı sağlamak üzere faaliyet göstermektedirler.
Biz, bu sene, bu faaliyetleri bir düzene sokabilmek için, velilerin katkılarının düzenli şekilde yürü
mesi yönünden, illerimize bir tamim ve burada, bu konunun dernek veya vakıflar tarafından düzen
li bir biçimde yürütülmesi hususunu da özellikle belirttik. Bu, zaman içerisinde bazı yanlış anlama
lara sebep oldu; hatta, bazı politik beyanlara da vesile oldu. Sayın Ayhan, burada -teşekkür ederim
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kendilerine- velilerimizin ve okul aile birliklerinin, okul koruma derneklerinin okullarımıza yapa
cağı katkıların önemine de değindiler. Bu görüş içerisinde, meselenin düzgün bir biçimde ve her
hangi bir şüpheye veya şikâyete meydan vermeden gerçekleşmesini sağlamak suretiyle, bugüne ka
dar devam eden bu sistemi sürdürmenin faydalı olacağı kanısındayım.
Bana bu bilgileri verme fırsatını verdiği için Sayın Ayhan'a teşekkür ediyor; sizlere de saygı
lar sunuyorum.
BAŞKAN- Sayın Bakan, teşekkür ediyorum.
Değerli milletvekilleri, gündem dışı görüşmeler tamamlanmıştır.
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. - TBMM Başkanlığının, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanının TBMM'den bir Parlamen
to heyetini İspanya 'ya davetine icabet edilmesine ilişkin tezkeresi (3/1634)
BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oylarını
za sunacağım:
•..'.'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Dışişleri Bakanlığının 31 Ekim 1994 tarih ve AVTY 94-240-210.2294-772 sayılı yazısında,
İspanya Temsilciler Meclisi Başkanının, Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir Parlamento Heye
tini İspanya'ya davet ettiği bildirilmektedir.
Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin
Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca, Genel Kurulun tasvipleri
ne sunulur.
Hüsamettin Cindoruk
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
BAŞKAN-Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyoruz.
BAŞKAN- Oylamaya geçtik Sayın Şener.
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI
ÖNERGELERİ
1.- Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 44 Arkadaşının, Maliye Bakanlığının ve Devle
tin Malî Kaynaklarını Partizanca Kullanarak Siyasî Menfaat Sağladığı ve Siyasî Baskı Yaratmak
Suretiyle, Görev ve Yetkilerini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci
Maddesine Uyduğu İddiasıyla Maliye Bakanı İsmet Attila Hakkında Meclis Soruşturması Açılma
sına İlişkin Önergesi (9/24)
BAŞKAN- Bir Meclis soruşturması önergesi vardır; önerge bastırılıp dağıtılmıştır.
Meclis soruşturması önergesini okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Demokratik ülke anayasalarına göre siyasî partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Ço
ğulcu ve katılımcı demokrasilerde, millet adına irade kullanan yönetim birimlerinde, vatandaşın ve
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ülkenin hizmetine talip olanların, düşünce ve yönetim anlayışlarına göre çeşitli siyasî partileri ter
cih ederek vazife üstlenmesi yine demokrasinin temel ilkelerinden biridir.
Diğer taraftan 1982 Anayasanın 10 uncu maddesinde de; herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, si
yasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzerî sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önün
de eşit olduğu; hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tamnamayacagı; devlet organları
ve idare makamlarının bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmek ve
adil olmak zorunda bulundukları ifade edilmiştir.
DYP ve SHP Koalisyonunun, ne yazık ki, Anayasamızda yer alan ve demokrasilerin gereği
olan bu yükümlülüklere uymadığı her hadisede açıkça görülmektedir. Siyasî partiler arasında esa
sen var olan ayırımcı uygulamalar maalesef bugünlerde giderek dozunu artırmış bulunmaktadır.
Maliye Bakanının belediyelerle ilgili olarak izlediği politikalar, Anayasamızın yukarıda zikrettiği
miz 10 uncu maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı ve partizanca uygulamaların örnekleriyle doludur.
DYP veya SHP'nin dışında kalan siyasî partilere mensup belediye başkanları büyük bir baskı al
tında tutulmaktadır. Özellikle Anavatan Partisine mensup olan belediye başkanlarına, DYP'ye ka
tılmaları konusunda, malî imkânların tahsisinde, tehdit noktasına varacak derecede baskı yapılmak
tadır.
Nitekim, Şırnak ve Mardin İllerinde, ANAP'lı belediye başkanları Maliye Bakanlığınca uygu
lanan taraflı kaynak kullanımı sonucu, vatandaşın hür iradesine müdahale edilerek; DYP'nin güç
lendiği imajı verilmekte ve Bakanlık kaynakları da böylece istismar edilmektedir.
Maliye Bakanlığı, Koalisyonu teşkil eden DYP veya SHP'li belediye başkanlarına sağladığı
malî imkânları, başta Anavatan Partisi olmak üzere diğer siyasî partilere mensup belediye başkan
larına sağlamamaktadır. Maliye Bakanı tarafından yapılan bu siyasî mensubiyet ayırımı komşu be
lediyeler arasında huzursuzluk ve devlete duyulan güvensizliğin kaynağını oluşturmaktadır. Bu ko
nulara ilişkin olarak gerek Maliye Bakanına ve gerekse Başbakana yöneltilen yazılı veya sözlü so
rularda olduğu üzere Yüce Mecliste yapılan gündem dışı konuşmalarımıza da cevap verilmemek
tedir.
Dolayısıyla, Maliye Bakanlığında mevcut kaynaktan hangi belediyelere ne miktarda kaynak
transferinde bulunduğu Yüce Meclisin meçhulüdür. Hangi belediyelere ne yardım yapıldığı sade
ce Maliye Bakanı tarafından bilinmektedir. Devlet imkânları, Maliye Bakanının mensubu bulundu
ğu siyasî partinin ve dolayısıyla şahsının çıkarları doğrultusunda kullanılmaktadır.
Bütün bu sebeplerle, Anayasanın 10 uncu maddesinde yazılı eşitlik kurallarına aykırı hareket
eden Maliye Bakanlığı ve dolayısıyla Devletin malî kaynaklarını partizanca kullanarak siyasî men
faat sağlayan, siyasî düşünceler üzerinde malî kaynakları kullanarak baskı yaratmak suretiyle gö
rev ve yetkilerini kötüye kullanan, vatandaşın demokrasiye ve devlete olan güven duygusunu ze
deleyen ve siyasî huzursuzlukların kaynağını oluşturmasından dolayı, eylem ve uygulamaları Türk
Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyan Maliye Bakanı İsmet Attila hakkında Anayasanın 100
üncü maddesi ile İçtüzük hükümleri uyarınca, Meclis soruşturması açılmasını arz ve talep ederiz.
Mehmet Keçeciler
Konya

Lutfullah Kayalar
Yozgat

Gürhan Çelebican
İstanbul

Işın Çelebi
İzmir
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Bedrettin Doğancan Akyürek
İstanbul

Ali Er
İçel

Eyyüp Cenap Gülpmar
Şanlıurfa

Ahmet Kabil
Rize

Ülkü Güney
Bayburt

Yüksel Yalova
Aydın

İlhan Kaya
İzmir

Murat Başesgioğlu
Kastamonu

Faruk Saydam
Manisa

Fahrettin Kurt
Trabzon

İmren Aykut
İstanbul

Rüştü Kâzım Yücelen
İçel

Şerif Bedirhanoğlu
Van
Mustafa Kalemli
Kütahya

Hamdi Eriş
Ankara
UğurAksöz
Adana

Abbas Inceayan
Bolu

Halil Orhan Ergüder
İstanbul

Gürol Soylu
İstanbul

Mehmet Sağdıç
Ankara

Bülent Akarcalı
İstanbul

Mehmet Vehbi Dinçerler
Ankara

Bülent Atasayan
Kocaeli

Refik Arslan
Kastamonu

Mustafa Kılıçarslan
Sakarya

Timur Demir
İzmir

Cengiz Altınkaya
Aydın

Süleyman Hatinöğlu
Artvin

,1. Safa Giray
İstanbul

Emin Kul
İstanbul

1. Kaya Erdem
İzmir

Seyit Eyyüpoğlu
Şanlıurfa

Yaşar Eryılmaz
Ağrı

Gazi Barut
Malatya

Elaattin Elmas
İstanbul

Mahmut Orhon
Yozgat

Yavuz Köymen
Giresun

Nevşat Özer
Muğla

Yücel Seçkiner
Ankara

İsmail Sancak
İstanbul
Şükrü Yürür
Ordu
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BAŞKAN- Soruşturma önergesi bilgilerinize sunulmuştur.
Meclis soruşturma önergesinin görüşme günü daha sonra, Danışma Kurulunca tespit edilerek
oylarınıza sunulacaktır.
Sayın milletvekilleri, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz.
V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI
VE MECLİS ARAŞTIRMASI

f

A) ÖNGÖRÜŞMELER
I.- Denizli Milletvekili Hasan Kbrkmazcan ve 29 Arkadaşının, Maliye Bakanlığının ve Dola
yısıyla Devletin Malî Kaynaklarını Partizanca Kullanarak Siyasî Menfaat Sağladığı ve Siyasî Bas
kı Yaratmak Suretiyle Görev ve Yetkilerini Kötüye Kullandığı İddiasıyla Başbakan Tansu Çiller
Hakkında Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesi (11/34)
BAŞKAN- Genel Kurulun 11.11.1994 tarihli 33 üncü Birleşiminde alınan karar gereğince,
Denizli Milletvekili Sayın Hasan Korkmazcan ve 29 arkadaşının, Maliye Bakanlığının ve dolayı
sıyla devletin malî kaynaklarını partizanca kullanarak siyasî menfaatlar sağladığı ve siyasî baskı
yaratmak suretiyle görev ve yetkilerini kötüye kullandığı iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller Hakkın
da Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin
önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunu görüşmeye başlayacağız.
Sayın Hükümet?.. Hazır değil.
Önergenin müzakeresi, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
2. - Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Ma
latya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Uzmanlarca Hazırla
nan Raporları Dikkate Almadan Millî Menfaatlerimizi ve İç Barışı Hiçe Sayarak Karabük Demir
Çelik Fabrikalarını Kapatmaya Yöneldiği İddiasıyla Başbakan Tansu Çiller Hakkında Gensoru
Açılmasına İlişkin Önergesi (11135)
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, yine, Genel Kurulun 11.11.1994 tarihli 33 üncü Birleşimin
de alınan karar gereğince, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 2 nci sırasında
yer alan, Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Ma
latya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, uzmanlarca hazırla
nan raporları dikkate almadan millî menfaatlanmızı ve iç barışı hiçe sayarak Karabük Demir Çelik
Fabrikalarını kapatmaya yöneldiği iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller hakkında Anayasamn 99 un
cu ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme
alınıp alınmayacağı hususunu görüşmelere başlayacağız.
Sayın Hükümet?.. Hükümet hazır değil.

\.

Bu önergenin müzakeresi de, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
3. - Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 25 Arkadaşının, İsrail'e Yaptığı Seyahat Sıra
sındaki Sözleri ve Davranışları ile Millî ve Manevî Değerlerimizi ve Menfaatlerimizi Haleldar Et
tiği İddiasıyla Başbakan Tansu Çiller Hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/36)
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, şimdi de, yine, 11.11.1994 tarihli 33 üncü Birleşimde alınan
karar gereğince, gündemin, "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 3 üncü sırasında yer alan,
Konya Milletvekili Sayın Erbakan ve 25 arkadaşının, İsrail'e yaptığı seyahat sırasındaki sözleri ve
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davranışlarıyla millî ve manevî değerlerimizi ve menfaati arımızı haleldar ettiği iddiasıyla Başba
kan Tansu Çiller hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gen
soru açılmasına ilişkin önergesinin, gündeme alınıp alınmayacağı hususunu görüşmeye başlayacaSayın Hükümet hazır mı?.. Hükümet hazır değil.
Bu önergenin görüşülmesi de, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
Sayın milletvekilleri, gündemin "seçimler" kısmına geçiyoruz.
Sayın milletvekilleri, gündemin "Seçimler" kısmına geçiyoruz.
VI.-SEÇİMLER
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM
1. — (9/22) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim
BAŞKAN- 9/22 esas numaralı Hayalî İhracatla İlgili Meclis Soruşturması Komisyonunda boş
bulunan ve Doğru Yol Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için Doğru Yol Partisi Grup Başkanlığının,
boş üye sayısının üç katı olarak gösterdiği adaylar arasından ad çekmek suretiyle seçim yapılacak
tır.
Doğru Yol Partisi Grubunca gösterilen adayların adlarını okuyorum:
Sayın Hüseyin Balyalı (Balıkesir)
Sayın Ömer Lütfi Coşkun (Balıkesir)
Sayın Muammer Fevzi Yalçın (Eskişehir)

.

Bu 3 aday arasından, 1 sayın üyeyi, adçekmek suretiyle tespit ediyorum:
Sayın Balyalı...Efendim, Sayın Üye burada yoksa bir daha çekeceğim; Sayın Balyalı burada
mı efendim?.. (DYP sıralarından "Burada, burada, kuliste" sesleri)
Peki efendim, Sayın Balyalı'yi burada saydık.
Efendim, 3 sayın üye arasından, ad çekimi suretiyle, Balıkesir Milletvekili Sayın Hüseyin Bal
yalı'nın Komisyona üye seçildiği hususu tespit edilmiştir.
2. - Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İçişleri; İnsan Haklarını İnceleme Komisyonları
ile (10/169) ve (10/198) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonlarında açık bulunan üyelikle
re seçim
BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, bazı komisyonlarda açık bulunan ye Doğru Yol Partisi
Grubuna düşen üyelikler için gösterilen adayları okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım.
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeliği için Kocaeli Milletvekili Sayın
Mehmet Kâzım Dinç aday gösterilmiştir.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN- Peki, dikkate alacağım efendim.
Sayın Kâzım Dinç'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Efendim, ka
rar yetersayımız yoktur.
16.30'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.
Kapanma Saati: 16.04

—-—-©—
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 16.30
BAŞKAN: Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU
KÂTİP ÜYELER: İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa), Işılay SAYGIN (İzmir)
©•

—

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 35 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyo
rum.
VI. - SEÇİMLER (Devam)
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM (Devam)
2. - Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İçişleri; İnsan Haklarını İnceleme Komisyonları
ile (10/169) ve (10/198) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonlarında açık bulunan üyelikle
re seçim (Devam)
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, bir oylama öncesinde, karar yetersayısının aranması isten
miş, bulunamamış ve ara verilmişti. Bu defa, oylamayı yaparken, karar yetersayısını tekrar araya
cağım.
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu için Kocaeli Milletvekili Sayın Mehmet
Kâzım Dinç aday gösterilmiştir.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İçişleri Komisyonu için, Antalya Milletvekili Sayın Hasan Namal aday gösterilmiştir.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu için, Çorum Milletvekili Sayın Cemal Şahin aday gös
terilmiştir.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Değerli milletvekilleri, (10/169) esas numaralı, esnaf ve sanatkârların sorunlarıyla ilgili Mec
lis Araştırma Komisyonunda açık bulunan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubuna düşen bir üye
lik için, Siirt Milletvekili Sayın Erdal Koyuncu aday gösterilmiştir.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Değerli milletvekilleri, (10/198) esas numaralı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edi
len tüm siyasî partilerin ve genel başkanları ile yakınlarının mal varlıklarıyla ilgili Meclis Araştır
ma Komisyonunda açık bulunan ve Refah Partisi Grubuna düşen bir üyelik için, Erzurum Millet
vekili Sayın Lütfü Esengün aday gösterilmiştir.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, gelelim ma nahnü fihimize; yani, kaldığımız yere.
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçi
yoruz.
Önce, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyoruz.
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VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
1. - 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 (1/202,1176,1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59 'a 1 inci Ek)
BAŞKAN- Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakere
sine kaldığımız yerden başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakeresi ertelenmiştir.
2. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı: 71)
BAŞKAN- Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi
Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakeresi ertelenmiştir.
3. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve
Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82)
BAŞKAN- Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakeresi
ne kaldığımız yerden başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakeresi ertelenmiştir.
4. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139)
BAŞKAN- insan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının mü
zakeresine kaldığımız yerden başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakeresi ertelenmiştir.
5. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sayısı: 134)
BAŞKAN - Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifinin müzakeresine kaldığımız yerden başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakeresi ertelenmiştir.
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6. - 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 Kore'nin Aynı Mahiyetteki Kamın 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 kaldığımız yerden başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakeresi ertelenmiştir.
7. - // İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11553) (S.
Sayısı: 391)
BAŞKAN- İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakeresi ertelenmiştir.
8. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki
Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355)
(S. Sayısı: 66)
BAŞKAN- Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakeresine kaldığımız
yerden başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakeresi ertelenmiştir.
9. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile -Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyo nları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201)
BAŞKAN- Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısının müzakeresine kaldığımız yerden başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakeresi ertelenmiştir.
10. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı: 691)
BAŞKAN- İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair
Yetki Kanunu Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakeresi ertelenmiştir.
11. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'in; Özelleştirme Kanunu Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sayısı: 699)
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BAŞKAN- Özelleştirme Kanunu Teklifinin müzakeresine kaldığımız yerden başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakeresi ertelenmiştir.
12. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Mil
letvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; Özelleştirme Uygulamalarının
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Teklifi ile Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine, ve Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (2/1196) (1)
BAŞKAN- Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Özelleştirme Uygulamala
rının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Sayın Komisyon?.. Komisyon hazır.
Sayın Hükümet?.. Hükümet de hazır.
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
Değerli milletvekilleri, geçen birleşimde, tasarının 24 üncü maddesinin müzakereleri tamam
lanmış; madde üzerinde verilen önergeler aykırılık derecesine göre işleme konulurken, Kayseri
Milletvekili Sayın Salih Kapusuz ve arkadaşlarının önergesinin oylamasında kalmıştık.
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamıştı.
Şimdi, önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN- Dikkate alacağım Sayın Kapusuz.
Değerli milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
(DYP sıralarından "Hangi önerge Sayın Başkan?.." sesleri)
Efendim, Anayasaya aykırılık önergesi.
Karar yetersayısı yoktur.
Saat 17.00' de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.
Kapanma Saati: 16.40

©

(1) 720 S. Sayılı Basmayan 26.10.1994 tarihli 24 üncü Birleşim tutanağına eklidir.
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 17.00
BAŞKAN: Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU
KÂTİP ÜYELER: İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa), Işılay Saygın (İzmir)
•

—

— ©

—

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 35 inci Birleşiminin Dördüncü oturumunu
açıyorum.
VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
12. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun
Milletvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; Özelleştirme Uygulamalarının
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kamın Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi ile Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (2/1196, 1/773) (S. Sayısı: 720) (Devam)
BAŞKAN- Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Komisyon ve Hükümet hazır. Kayseri Milletvekili Sayın Kapusuz ve arkadaşlarının,
Anayasaya aykırılık iddiasıyla ilgili önergesinin oylanmasında, karar yetersayı olmadığını tespit
etmiştim.
Şimdi, önergeyi oylayacağım; oylarken, yetersayıyı arayacağım.
Önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Önerge kabul
edilmemiştir.
Şimdi, değişikliğik ihtiva eden önergeleri, aykırılık derecesine göre işleme koyacağım.
Birinci önergeyi okutuyorum:
Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve Arkadaşlarının Önergesi:
MADDE 24.- Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı
na tabi personelden;
a) Sakat statüsünde (ilgili kanunun öngördüğü I; II ve III üncü derece) çalışan personel, dokuz
sene bir gün çalışmış olması durumunda, ilgili yasadaki şartlar aranmaksızın onbeş sene üzerinden
hizmet süresi itibariyle emeklilik hakkını kazanır.
b) T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre hizmet süresi itibariyle emeklilik hakkını
kazananlara bu hakkı kazandıkları tarihten itibaren iki ay içinde emekli olmayı istemeleri halinde,
emeklilik ikramiyeleri yüzde 30 fazlasıyla ödenir.Emeklilik ikramiyesine ödenecek yüzde 30 tuta
rındaki miktar Ödemeyi müteakip TC Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Özelleş
tirme Fonundan karşılanır.
BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz efen
dim.
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BAŞKAN- Sayın Hükümet?.,
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN- Efendim, önergeye, Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon katılmadı.
ABDÜLLATlF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, önergeye ben de katılıyorum.
BAŞKAN-Efendim, oylarınızla katılırsınız.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Evet, Sayın Başkan, katılıyoruz.
BAŞKAN- Oylarınızla katılırsınız efendim.
Sayın Topçu, buyurunuz.
Sayın Topçu, süreniz 5 dakikadır.
YAŞAR TOPÇU (Sinop)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. Önergemizle getirmek istediğimiz, geçen akşam kabul ettiğimiz 21 inci maddedeki sakatlar
la ilgili değişikliğe paralel bir değişikliktir.
Biliyorsunuz, esasen, sakatlarımız, kanun gereği onbeş yılda emekli olmaktadır; fakat, özel
leştirme sebebiyle, kapanması söz konusu olan kurumlarda sakatlar da işten cıkanlmış olacağına
göre -21 inci maddeye rağmen kapanmış olan yerlerde- buralarda çalışan mahdut sayıdaki arkadaş
larımızın hizmet sürelerinin hesabını yaptık. Önergemizde "on yıl" diyebilirdik; fakat, on yıl de
yince bir köşe başı- yani mağduriyete sebebiyet verebilecek bir köşe başı- oluyor, "dokuz yıl bir
gün" gibi ortada bir rakamla- bu insanların onbeş yılı tamamlayamayacaklan hesabını yaparak- on
beş yıl üzerinden emekli olmalarını arzu ettik.
Daha önce, bu konuda, bu kürsüde konuşma yaptığım için, fazla vaktinizi almak istemiyorum.
Esasen, 114 olan bu karar yetersayısını sağlama bakımından, durmadan salona girip çıkıyoruz; va
kit kaybetmemek için fazla bir şey söylemek istemiyorum.
Bu, devletin, sosyal devlet niteliğini ve -daha evvel söylediğim gibi- Meclisin ve Türk Halkı
nın basiretini göstermesi bakımından fevkalade yararlı olacaktır.
Hepinize saygılarımı sunuyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN- Sayın Topçu teşekkür ediyorum.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Bir başka önerge vardır; okutuyorum:
İstanbul Milletvekili Emin Kul ve Arkadaşlarının Önergesi:
Madde 24.- Özelleştirme kapsamına alınan ve/veya bu Kanunda yer verilen özelleştirme iş
lemlerinden herhangi birinin uygulandığı kuruluşlarda çalışmakta olan 657 sayılı Kanuna tabi per
sonel ve bu kuruluşlarda TC Emekli Sandığına tabi olarak çalışmakta olan sözleşmeli personel ile
işçilerin; tabi oldukları mevzuat gereği hizmet süresi itibariyle emeklilik hakkını kazananlardan, bu
hakkı kazandıkları tarihten itibaren yaş hadlerine bakılmaksızın emekli olmayı talep etmeleri ha
linde, emeklilik ikramiyeleri ve kıdem tazminatları yüzde 30 fazlasıyla ödenir. Emeklilik ikrami
yesine ilave olarak ödenecek yüzde 30 tutarındaki miktar, ödemeyi müteakip T.C. Emekli Sandığı
Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Özelleştirme Fonundan karşılanır.
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BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz Sa
yın Başkan.
BAŞKAN- Sayın Hükümet?..
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Sayın Başkanım, katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN- Efendim, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmadı.
Sayın Kul, buyurun efendim.
EMİN KUL (İstanbul)- Sayın Başkanım, müsaade ederseniz yerimden konuşacağım.
BAŞKAN- Tabiî, nasıl arzu ederseniz Sayın Kul; meramınızı beyan edin yeter.
EMİN KUL (İstanbul)- Önce, önergede bir düzeltme yapmak istiyorum. Silinti; unutulmuş.
"Özelleştirme kapsamına alınan ve/veya bu Kanunda yer verilen özelleştirme işlemlerinden" değil,
"yer verilen işlemlerden herhangi birinin" olacak. s
İkincisi: 24 üncü maddeye ilgili verdiğim önerge üzerinde, gerek Grubum gerekse şahsım adı
na söz aldım ve talebimi etraflıca izah ettim.
BAŞKAN-İfade buyurdunuz.
EMİN KUL (İstanbul)- Dinleyen, anlatandan arif olsa diyorum ve söz hakkımı kullanmıyo
rum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN- Evet Sayın Kul, irfan ile oy farklı olduğu için; anlamışlardır; ama, belki farklı oy
verebilirler.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Bir başka önerge vardır; okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
24 üncü maddenin beşinci satırında yer alan "yüzde 30" ibaresinin, "yüzde 35" olarak değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz efen
dim.
BAŞKAN- Sayın Hükümet?..
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Katılmıyoruz efendim.
ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Sayın Başkanım, önergenin gerekçesi yok mu ?
BAŞKAN- Efendim, gerekçesini daha önce arz ettik Yüce Heyete; şimdi, Yüce Heyetin ma
lumu olduğu için, malumu ilandan kaçınmak babında böyle kısa okuttuk.
Önergeye, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı.
Önerge sahiplerinden söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
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Bir başka önerge var; okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: .
24 üncü maddesinin birinci satırında yer alan "5434 sayılı" ifadesinin madde metninden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Sayın Komisyon ne buyurur efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Efendim, katılmı
yor Komisyon.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)-Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN- Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadılar.
Önerge sahiplerinden söz talebi yar mı efendim? Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Değerli milletvekilleri, 24 üncü maddeyi, okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... 24 üncü madde okunduğu şekliyle kabul edilmiştir.
Değerli milletvekilleri, dünkü birleşimde, "acaba, Başkanlık, önergeyi mi, maddeyi mi oylattı" yolunda bir tereddüt hâsıl olmuştu. Ben, izninizle, hem yanlış anlaşılmayı gidermek hem te
reddütleri izale etmek ve hem de düzeltilmiş olsun diye getirttiğim dünkü birleşim zabıtlarından
iki satır okumak istiyorum:
"Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge Kabul edilmemiştir.
Değerli milletvekilleri, 23 üncü maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge okunduğu şekliyle kabul edilmiştir" diyorum; ama, oylama
ya 23 üncü maddeyi sunduğumu ifade ediyorum. Bunları, Genel Kurula, tereddütlerin izalesi açı
sından ifade ediyorum. (DYP sıralarından "Sağ ol, Allah razı olsun Sayın Başkan" sesleri)
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Her şeyin hakkını teslim edersiniz Sayın Başkan, sağ olun.
BAŞKAN- Efendim, Yüce Heyetin anlayışına sığınarak, Kâtip Üyemizin, bu uzun mesaide,
oturarak hizmet vermesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
25 inci maddeyi okutuyorum:
Kadro İhdası
MADDE 25. - Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda çalışan personelden bu Kanunun
22 nci maddesine göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanacaklar için kullanılmak üzere aşa
ğıdaki kadrolar ihdas edilerek 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek
lenmiştir.
İHDAS EDİLEN KADROLAR
(V) SAYILI CETVEL
Sınıfı

Unvanı

GİH

Memur

Derecesi
10

Adedi
20 000

Bu cetvelde yer alan kadrolar; özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda çalışan personelin
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durumuna uygun kadro bulunmaması halinde Bakanlar Kurulu Kararı ile sınıf, unvan ve derece de
ğişikliği yapılmak suretiyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan
kurumların, merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye ve fonlarına tahsis edilebilir.
BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Ahmet
Remzi Hatip; şahıslan adına, Sayın Algan Hacaloğlu, Sayın Uluç Gürkan, Sayın Ali Dinçer ve Sa
yın Cevat Ayhan söz istemişlerdir.
Sayın Balyalı salonda mı efendim?
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)-Buradayım.
BAŞKAN- Sayın Balyalı, biraz önce seçildiğiniz komisyondan affınızı istiyorsunuz; ancak,
"Sunuşlar" bölümünü geçtiğimiz için, bunu bugün Genel Kurula arz etmemiz mümkün değil; ya
rınki "Sunuşlar" bölümünde; -ama, ayrılışınıza üzülerek- Genel Kurula arz edeceğimi beyan edi
yorum.
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Hatip; buyurun efendim.
RP GRUBU ADINA AHMET REMZİ HATİP (Konya)- Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; huzurunuza, Refah Partisi ve şahsım adına hepinizi hürmetle selamlayarak, 25 nci mad
de üzerinde görüşmek üzere çıkmış bulunuyorum.
25 nci maddedeki ifadelere bakıyoruz: 20 bin kadro, özelleştirme kapsamına alınan kuruluş
larda çalışan personelden diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanacaklar için kullanılmak üzere ih
das edilmektedir. Bu ihdas edilen kadrolar nasıl kullanılacak ; maddenin son fıkrasında bu ifade
ediliyor ve "bu kadrolar, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan ku
rumların, merkez ve taşra teşkilatlan ile döner sermaye ve fonlarına tahsis edilebilir" deniyor.
Bu Kanun hükmünde kararnamenin 2 nci maddesi, kamu kurumlannı üç kısma ayırmış:
1.- Genel ve katma bütçeli kuruluşlar ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar;
2.- İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler;
3.- Özel kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları.
Özelleştirme Kanunu Tasarısının kabul edilen maddelerine göre -ki, 6 ncı maddeye göre idiÖzelleştirme İdaresine, kanuna ekli cetvelde bulunan 636 kadro veriyoruz; büyük bir bakanlık ku
ruyoruz.
Bu yetmiyor, diğer kamu kuruluşlarından naklen alıp, istediği kadar sözleşmeli personel çalış
tırabilecek ve onlara sözleşme statüsü uygulayacak.
Üçüncü olarak bu da yetmiyor; istediği KİT'den, istediği personeli, onlara hiçbir sözleşme
hakkı vesaire vermeden, bir emirle alacak.
Bu 22 nci madde, özelleştirme faaliyetleri sebebiyle işine son verilmesi gereken kimselere de
naklen atanma imkânı getiriyor. 22 nci maddeye göre atama yapılacak kuruluş, 15 gün içerisinde
Özelleştirme İdaresi tarafından uyarılacak; o da 30 gün içerisinde Personel Dairesine bunu bildire
cek; Personel Dairesi de, 45 gün içerisinde durumu inceleyecek ve Başkanlığın teklifi üzerine, il
gili personel, boş kadrolara ve pozisyonlara atanacak. Bu kadar açık; yani, kanunun amir bir hük
müdür, "bunlar atanır" diyor.
Şimdi, önümüzdeki konu şu: Demek ki, 20 bin personelin ne kadarını kullanacağını bilmiyo
ruz; ama, herhalde mühim bir kısmını, bu İktidar, il özel idarelerine ve belediyelere aktarmayı dü-371-
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şünmektedir. Neden; çünkü, önümüzdeki kanun tasarısı bu şekilde kaleme alınmış. Bu belediyeler
şamar oğlanı mıdır, nedir arkadaşlar?!
Belediyelerin borçlarına haciz getireceksiniz;! kendilerinden önceki devrede devletin açtığı
kredileri kaynakta tutacaksınız, stopaj "a la source" yapıp, onlara bir kuruş para aktarmayacaksınız
ve bu işi yaparken de Maliye Bakanını görevlendireceksiniz ve diyeceksiniz ki, "onun istediği be
lediyelerden bu stopaj yapılır, onun stopaj yapılmasını istemediği belediyelere, -yani, iktidar bele
diyelerine-borçlu da olsa, para verilmeye devam edilir."
Ey, SHP-DYP Koalisyonu, siz değil misiniz, 1992'de iktidara geldiğinizin hemen sonrasında
yaptığınız bir değişiklikle -o gün sahip olduğunuz belediye adedi fevkalade yüksek olduğu için- be
lediyelerin mevcut borçlarını, yani, Anavatan İktidarı zamanında yaptıkları borçları bir kalemde af
feden?! Burada, Konsolidasyonla ilgili kanunu çıkardınız; bu tahkime göre, o belediyelerin borçla
rı bir kalemde silindi; ama, 1994'e gelince, bu sefer belediyeleri kaybettiniz, mevcut belediyelerin
borçlarının üzerine gittiniz ve bütün imkânlarını ellerinden aldınız.
Şimdi, bu da yetmiyor; Özelleştirme Kanunu Tasarısıyla, kapatacağınız KİT'lerin personeli
için 20 bin kadro alıyorsunuz; bu kadrodan da istediğiniz kadarını il özel idarelerine ve belediye
lere tahsis edeceksiniz ve bir taraftan 22 rici maddeye göre bunlara kadro vereceksiniz, bir taraftan
da Beykoz Ayakkabı Fabrikasında çalışan falanca işçiyi Konya Belediyesine vereceksiniz. Şimdi,
böyle bir uygulama nerede görülmüştür?! Oldu olacak, mademki kadro veriyorsunuz, personel
gönderiyorsunuz; maaşını da Özelleştirme Fonundan verin; Hazineden verin, çünkü, kabul ettiği
miz emeklilik maddelerine göre, Özelleştirme Fonu yetişmezse Hazineden yardım ediyorsunuz.
Öyleyse, bu memurların da maaşını oradan verin efendim.
Şimdi, muhterem milletvekilleri, nakil, bir çare değil; özelleştirmeden maksat ne ise onu yap
mak lazım. Şimdi, siz KİT'leri kapatıp, personelini de devletin diğer kuruluşlarına, belediyelere
ve il özel idarelerine aktaracaksınız.
Peki, devletin ve belediyelerin istihdam imkânı var mı; yok; ama, sizin elinizde, kadro meka
nizması, Kadro Kanunu denilen bir oyuncak var. Bir manipülasyonla, işte bu 25 inci maddeyle, 20
bin kadro verip, bununla yepyeni bir kamu ve devlet KİT'i meydana getireceksiniz. KİT'leri ka
patıyorsunuz, onun yerine bunu getiriyorsunuz.
Peki, bu insanları ne yapalım, sokağa mı atalım diyeceksiniz- Geçen gün de bunu sormuştumhayır... Yapacağınız iş, kapatmak ve personelini emekliliğe teşvik etmek veya nakletmek değil; ya
pılacak iş, özelleştirme yapılsın veya yapılmasın, KİT'lerin doğru dürüst yönetime kavuşturulması
ve sağlıklı üretim yapan kuruluşlar halinde çalışmalarının teminidir.
Unutmayalım ki, KİT'ler, Türkiye'de, ekonomik faaliyetin hemen hemen yarısını sürükleyen
ekonomik birimlerdir. Bir vücudun yarısı felç olmuşsa, Öbür yarısı ne ölçüde işe yarar; bunu dü
şünmek lazım.
Muhterem arkadaşlar, öyleyse, yapacağımız iş şudur: Bu KİT'lerde yeniden reorganizasyona
gitmek, rehabilitasyon yapmak, üretimde devamlılıklarını mutlaka sağlamak lazım. Enflasyonla, iş
sizlikle, pahalılıkla uğraşmanın yolu, istihdamı ve üretimi artırmaktır. Bu KİT'leri devralacak kim
selere, mutlaka "devletten bu emaneti aldıktan sonra, siz, bu iyileşmeyi ne kadar zamanda yapacak
sınız, istihdamı ne kadar artıracaksınız, ihracata katkınız ne olacak, nasıl yeni bir teknoloji getire
ceksiniz, bu işleri yapabilmek için nereden finansman bulacaksınız" diye sorarak, bunların taahhü
dünü almak gerekir; illa bunları kapı dışarı etmek, hiçbir şekilde bir mana ifade etmez. Bugün ya372-
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pıldığı gibi, özelleştirmeyi, isterik bir vazifeymiş gibi yapmaya kalkışmak, bunları elden çıkarmak,
bu memleket için fevkalade zararlı olacaktır.
Burada, sayın konuşmacılar, bilhassa Hükümet, "bunlar peşkeş çekiliyor" ifadesi için...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN- Buyurun, devam edin.
AHMET REMZİ HATİP (Devamla)- ..."bu ifadeyi kullanmayın, bu yanlıştır" filan diye tek
rar tekrar söylüyorlar; ama, yaşadığımız hadiseler dahi, bu peşkeşin pekala yapıldığını göstermek
tedir. İşte, ben Konya Milletvekiliyim; Kendi seçim çevremde, Konya merkezinde, yem sanayiinin
2 tane fabrikası vardı; teklif edilebilecek en düşük bedel olarak, bunların birisine 22 milyar, diğe
rine 44 küsur milyar lira tespit edilmiştir; ama, bakıyoruz ki, 22 milyar liralık fabrikayı, arsasıyla,
her türlü takımı, teçhizatı, vasıtalarıyla ve lojmanlarıyla 5 milyar liraya verdiniz, -Konyalı bir hemşerimiz aldı- 44,3 milyar liralık ikinci fabrikayı da 21 milyar liraya verdiniz; bu, peşkeş değil de
nedir arkadaşlar?!
ŞABAN BAYRAK (Kayseri)- Hediye, hediye!
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Bahşiş!
AHMET REMZİ HATİP (Devamla)- Başka? Kaç gündür gazetelerin manşetinden inmeyen
bir haber: "Böylesi görülmedi" diyor gazeteler; "Kırşehir Valiliğinin örneği görülmemiş özelleştir
mesi" diyerek hadiseyi çıkarıyorlar ortaya. "7,2 milyar liraya satılıyor, hakikatte 60,7 milyar lira
değeri var" deniyor. Bir başka gazetede, "trilyonluk değeri var" deniyor. Hangi işletme; Türktur di
ye bir işletme var. Bu işletme, özel idare tarafından alınmış, hemen onu ucuz'bir fiyata devrediyor
lar. Tespit edilen satış fiyatına yakın bir fiyata bunu satın alan adam -7,2 milyar liraya satılmış, bu
günlerde oluyor bu hadiseler- depolarda bulunan 6 milyar lira değerinde kuru mantarı, İstanbul'da
ki hazır çorba üreten fabrikalara devrediyor. Buna mukabil, kendisinin, yani, bu müessesenin sahip
olduğu pek çok değer de var; hatta -üst tarafını söylemiyorum- bundan, satın alan, yapılan büyük
tazyikle rahatsız oluyor; çünkü, bu teşekkül, Avrupa'da çalışan 12 bin işçinin ortak olarak kurdu
ğu bir teşekküldür. Böyle beleş bir işletme üzerine oturamayacağını anladığında, bu ihalenin fes
hi için kendisi müracaat ediyor; yani, diyor ki, "ben, bu kadar malı almadım; küçük bir kısmına ta
lip olmuştum, bir de baktım ki, birçok yer bana satılmış" Yani, peşkeş budur ve bunun, başka bir
. ifadesi de yoktur arkadaşlar.
Yine, KİT'lerin ve devletin, doymak bilmez bir iştahla, memur ve işçi istihdam ettiğini görü
yoruz. Taze haber....
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN- Sayın Hatip, ikinci defa süre uzatımı verdim; toparlar mısınız efendim...
AHMET REMZİ HATİP (Devamla)-Tamam efendim, bitiriyorum.
Yapılan tespitlere göre, Türkiye'de, Anavatan Partisi döneminde 334 975 kamu görevlisi işe
alınmış; kaç sene zarfında; sekiz sene zarfında. Bu koalisyon İktidarı döneminde ise, 181 451 kişi
işe alınmış, bunların detayları var. Yani, mesele şudur ki, KİT'leri kapatmak veyahutta peşkeş çek
mek, çare değildir.
Yine burada önemli bir konu var, o da şudur: Biz, bu kadar geniş kapsamlı bir özelleştirmeye
gittiğimiz zaman, Türkiye Cumhuriyetinin rejimini değiştirmiş oluyoruz, yani, ne kadar devlet ma
lı varsa ve de özel teşebbüs yapmadığı için devletin yapmak mecburiyetinde kaldığı birtakım teşeb-373-
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büsler varsa, bunların hepsini elden çıkaracağız ve özel sektöre devredeceğiz. Özel sektör dediği
miz de, vatandaşlarımız değil; çünkü, hiçbir vatandaşımız, tek başına, satılan bu KİT'leri alamaz.
Sermayedarlar da, dış piyasaya, dış sermayedarlara dayandıkları için, yabancı devletlerin tebaala
rına dayandıklan için, devletin bütün mallannı onlara satmaya doğru bir gidiş var. Yalnız KİT'ler
değil, Hazine arazileri, vakıf arazileri, hepsi haraç mezat satılmaktadır. Bu uygulama, bu kanun çık
madan da başlamıştır. İşte, buna dur demek lazım. Yüce Meclisin, bu konuya eğilmesi lazim. Tam
tersine bir teşebbüs de olabilir; devir değişir, devletçi bir idare gelir ve tam aksini yaparsa ne ola
cak? Bütün özel mülkiyelerin devletleştirilmesi, herkesin elindeki malın, mülkün alınıp, devlete
mal edilmesi rejimi ne ise, devletin elindeki bütün malların, özel sektöre, şahıslara devredilmesi de
böyle vahim bir sonuç meydana getirebilir.
Refah Partisi olarak, bu hususlara dikkatinizi çekerek huzurunuzdan ayrılıyor, hürmetlerimi
sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN-Sayın Hatip, teşekkür ediyorum.
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Soylu; buyurun efendim.
ANAP GRUBU ADINA GÜROL SOYLÜ(İstanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 25
inci maddeyle ilgili olarak Grubumun görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi say-,
gıyla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, özelleştirmeyi eleştirirken ve engellerken bir hususu iyi kavramamız
gerekir. O husus da, serbest piyasa ekonomisinin kurallarıdır.
Ekonomide üç kural var: Birincisi, devletçi ekonomi kuralı. Cumhuriyeti kuranlar -Allah rah
met eylesin- çok yerinde ve gerekli bir zamanda bunu gerçekleştirmişler ve ülkemizi, ileri ülkeler
seviyesine getirmişler.
İkincisi, karma ekonomi modeli. Yani, devlet-özel sektör işbirliği. Bu da güzel bir model.
Cumhuriyet hükümetleri, bu modeli de, Türk ekonomisine, teşvikleriyle, yönlendirme usulleriyle
gayet iyi adapte etmişler. Bütün ileri gitmiş devletlerin yaptığı gibi, üçüncü aşaması ise, serbest pi
yasa ekonomisidir; yani, her şeyin serbest olduğu bir düzen. Devletin ekonomiden elini eteğini çek
mesi. Bunun temeltaşı da özelleştirme. Özelleştirmeyi böyle algılamak lazım.
Şimdi, değerli Refah Partili arkadaşlarım, bu sizlerin düşüncesi diyecekler. Doğru, bizlerin dü
şüncesi. Ekonomide başka bir model de yok. Bir de sizin -saygı duyuyorum, sizin düşünceniz- adil
düzen modeliniz var. O, bir ekonomik model değil, o bir parti felsefesi; tenkit de etmiyorum.
Şimdi,değerli arkadaşlarım...
.. HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Tatbik edilen bir husus.
GÜROL SOYLU (Devamla)-Evet.
Özelleştirmeyi, buraya çıkıp söylüyorsunuz. Ben, çok saygı duyduğum ve mühendisliğini de
çok takdir ettiğim bir büyüğüm olan sayın Cevat Ayhan'ın geçen günkü sözlerine biraz değinmek
istiyorum. "Özelleştirmeyle kamuda çalışan 450 bin kişi dışarı atılacak, 4 milyar dolar da bunlara
tazminat ödenecek ve fabrikalar kapatılacaktır" deniyor.
Değerli arkadaşlarım, zaten, kamuda çalışan işçi sayısı toplam 600 bin. Siz bunun 450 binini
işten çıkarırsanız -doları bugün 40 bin lira kabul edersek- 4 milyar dolar; yani, 160 trilyon lira öder
siniz. KİT'lerin bir o kadar borcunu da altına yazarsanız; o zaman, bu KİT'leri ne özelleştirmeye
tabiî tutun ne satın, hiçbir şey yapmayın, bırakın gidin Olacak iş mi?!
-374-
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Dolayısıyla, bu gerçek rakam değil. Hiçbir devlet, rejimi, düzeni ne olursa olsun, bu kadar ça
lışanını kapının dışına koyup, fabrikaları, üretim alanlarını kapatarak, milyarlarca dolar ödemez.
Bunun mümkünatı yok. Elbette, özelleştirmeden kasıt, gaye, verimli çalışmayı sağlamaktır. Çeşit
li dönemlerde, çeşitli politik baskılar altında istihdamın üzerine çıkan KİT'ler varsa -mümkün ol
duğu kadar bu insanların, çalışanların burnunu kanatmadan- devletin ana görevi, asıl görevi, özel
sektör vasıtasıyla, teşvikiyle, denetimiyle istihdam alanını bu ünitelerde genişletmek, ve mümkün
olduğu kadar da üretimi ve geliri artırmaktır. Karabük misali de böyle olmalıdır ve kapatılmama
lıdır, kapatanlara da, "kapatacağım" diyenlere de biraz şaşıyorum. Bu fabrikaları da çalışanlara ga
yet rahatlıkla tazminatlarına karşılık vermeniz mümkün.
Değerli arkadaşlarım, önemli bir konu da şudur; bizler, milleti temsil eden Yüce Meclisin tem
silcileri olarak, halkı bu şekilde ümitsizliğe itersek; inanın, ne özelleştirmeyi tatbik edebiliriz ne
tasarıyı kanunlaştırabiliriz ne de çalışanları ve toplumumuzu mutlu edebiliriz. Tüm arkadaşlarım
adına rica ediyorum; bu türlü afakî savlardan vazgeçmemiz gerekir..
Bir başka önemli konu da şudur; Özelleştirme, kamunun malının yağmalanması diye adlandırılmamalı. Zaten, bizim, buradaki varoluş nedenimiz, gayemiz, kamu malının korunması, halkın re
fah ve düzeyinin daha artırılması ve demokratik yaşamın darla ileriye götürülerek sürdürülmesidir.
Geçen gün, 19 uncu maddeye bir fıkra ekledik. Refah Partili arkadaşlarım da, muhalefet de, iktidar
da hep birlikte katıldık. Neydi olay; kamuya daha büyük rant sağlamaktı. Neydi olay; bu kurumu
istismardan kurtarmaktı, belediyeler gibi önemli kurumlan rüşvet kapısı olmaktan kurtarmaktı.
Önergeye burada oybirliğiyle katıldınız. Katılan her arkadaşıma buradan ayrı ayrı şükranlarımı ifa
de ediyorum. Değerli arkadaşlarım, bizlerin görevi bu.
Çıkacak kanuna, kanunlaştığı haliyle sahip çıkmazsak, yalnızlığa itersek, bu söylediğiniz yağ
malamayı gerçekleştirirsiniz. Birimiz bir taraf olursak, inanın verim alamayız. Bu özelleştirme kap
samındaki KİT'lerin satışına hep birlikte sahip çıkarsak, yapıcı tenkitlerimizi yaparsak, -kanımcayağmalanmaz; gerek rantlarıyla, gerek çalışanlarıyla, kamunun hizmetine sunmuş oluruz.
Onun için, ben tüm arkadaşlarıma bir kez daha sesleniyorum. Engellemenin de bir usulü var
dır, eleştirmenin de bir usulü vardır; ama, bu bir devrin kapanıp bir devrin açıldığı bir yasadır.
ABDÜLLATİF ŞENER(Sıvas)-Sekiz senede niye açmadınız o devri?
GÜRAL SOYLU(Devamla)- Sekiz senede büyük şeyler açtık. Eğer, onları açmamış olsaydık,
bugün bu kürsüye gelip konuşamazdık; onu da size söyleyeyim. Bu yasa tasarısını da eleştiremezdiniz. Demek ki bir şeyler yapmışız, toplum bu seviyeye gelmiş; bugün özelleştirmeyi konuşabili
yorsunuz, bir adil düzeni ortaya atabiliyorsunuz.
HALİL ORHAN ERGÜDER(İstanbul)-Nerede adil düzen?!
GÜROL SOYLU(Devamla)-Benim, hepinizden isteğim şu: Bu konuda birlik ve beraberlik
içinde olmak zorundayız. İşçisiyle, memuruyla, çalışanıyla, yöre halkıyla, bilhassa siyasîleriyle bir
lik ve beraberlik içinde olursak; kamunun bu önemli kuruluşlarını en iyi şekilde değerlendiririz, ça
lışanları en az şekilde mağdur etmiş oluruz, hatta mağdur etmeden bu işi gerçekleştirmiş oluruz ve
ülkemizi bir adım daha ileriye götürme fırsatını buluruz.
Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
BAŞKAN- Sayın Soylu teşekkür ediyorum.
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Gruplar adına başka söz talebi yok mu efendim? Gruplar adına başka söz talebi yok.
Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Hacaloğlu?
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) -Vazgeçtim.
BAŞKAN - Sayın Gürkan, buyurun efendim.
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; KİT'lerin verimsizliği
nin pek çok değişik nedenleri vardır. Bir kısmının, -hepimizin bildiği gibi- kuruluş yeri uygun se
çilmemiştir; bir kısmının teknolojisi çağın gereklerine uygun değildir, verimli teknolojisi yoktur;
bir kısmı hammaddeyle ilişkisi açısından pazarlamaya uygun planlanmamıştır; bir kısmının yöne
tim yapısı, uygun, verimli ve etkin değildir; bir kısmının da sermaye yetersizliği vardır. KİT'lerde
sermaye yetersizliği olduğu için, yüksek faizle borçlanma durumunda bırakılmış; yani, yüksek fa
iz yükü altına sokulmuşlardır.
Sermaye problemi, yatırım yeri problemi, teknoloji problemi, yönetim problemi; bütün bun. 1ar, KİT'lerin verimsizliğine, şu ya da bu ölçüde katkı yapıyor olabilir; ancak, günümüzde öyle bir
anlayış geliştirildi ki, ekonominin tek sorunu özelleştirme, özelleştirmenin temel gereği de, işçi faz
lalığından kurtulma özeti veren bir anlayış. Sanki, tek sorun, aşırı işçi istihdamı, aşırı istihdamı ön
lemenin yolu da, özelleştirme ve bunu başardığınız zaman da ekonomi kurtulacak gibi bir anlayış
var.
Değerli arkadaşlar, KİT'lerin bir kısmında aşırı istihdam sorununun bulunduğu doğrudur; aşı
rı istihdamın, o kuruluşların etkin ve verimli çalışmasını engellediği de doğrudur. O noktalarda,
ciddî bir yeni yaklaşım ihtiyacı da elbette vardır; ama, bütün bunları gerçek, doğru ölçüler içinde
değerlendirmek lazımdır. Yoksa, olaya çok genel, global kavramlarla yaklaşarak bir yere varmak
mümkün değildir. İşçi fazlalığından kurtulunca, ekonomiyi kurtarmış olmayacağız.
Bakın, Türkiye'de, sanayi maliyeti içindeki işçilik payı son yıllarda hızla azalmaktadır.
1990'lı yılların başında, DYP-SHP Koalisyonu kurulduğunda, sanayi maliyeti içindeki işçilik pa
yı, yüzde 24 dolayında idi. Şimdi bu, yüzde 20'ye inme konumundadır, inmiş gibidir. Türkiye'de
ki sanayi üretimi içindeki işçiliğin payı, yüzde 2Ö'ler düzeyindedir; faizin payı, belki çok daha yük
sektir, yukarı doğru çıkmaktadır. Şimdi biz, o yüzde 20'yi, yani, sanayi maliyeti içindeki işçilik pa
yını düzeltmeye, aşağı indirmeye çalışıyoruz. Belki yüzde 20 değil, yüzde 18 olması gerekecek,
yüzde 16 olması gerekecek.Bu, olabilir, bunu tartışabiliriz; ancak, olaya ideolojik bir angajmanla,
bir işçi istihdamı düşmanlığı anlayışı içinde eğilmenin bizi sağlıklı sonuçlar almaktan uzak düşü
rebileceğini sanıyorum.
Anımsayınız; 12 Eylül'den sonra enflasyonun nedeni olarak işçi ücretleri görülüyordu. 12 Ey
lül sonrası dönemde işçi ücretleri yarının altında geriletildi. Bu gerelimeye rağmen, enflasyon indirilemedi ve Türkiye, deneyerek, enflasyonun gerçek nedeninin işçi ücretlerinin yüksek oluşunun
olmadığını, sadece enflasyonun, bu nedenle, 3 haneli rakamlara doğru tırmanmadığını yaşayarak
gördü. Şimdi özelleştirme tartışmaları vesilesiyle de KİT verimsizlilğinin temel kaynağının, aşırı
istihdam olmadığını anlamak durumunda olacağız.
Değerli milletvekilleri, KİT'leri etkin, verimli hale getirebilmek için özelleştirme yapmak zo
runlu ve gerekli olabilir. Ancak bu, bize özellikle iki konuda kendimizi tıkamamamız gerektiğini,
doğru yoldan sapıp yanlış yollara sapmamamız gerektiğini ortaya koymalıdır.KIT'lerin yok
pahasına -arsalarıyla da- satılması anlamına gelecek, buna açık kapı bırakacak bir yağma anlayışını
meşrulaştıranlayız; bir.
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İkincisi; yabancılaştırmaya boyun eğemeyiz. Buna karşı, önlemler almamız gerekir.
Dünyadaki bütün özelleştirme yasalarında, bu önlem var. Yabancılaşma, yabancı devlet
tekelleşmesi...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN- Sayın Gürkan buyurun efendim.
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) - Bunların hepsi, bütün dünyadaki özelleştirme yasalarında
var, bir tek bizde yok. Niye yok? Bu sorunun cevabını, beynimizde, vicdanımızda, ulusal değerler
imizi de anımsayarak vermek zorundayız. Vermediğimiz sürece, biz, bir özelleştirme yasası
yapmıyoruz demektir. Yabancılaştırmadan, yabancılara, mal varlıklarımızı, kamunun yetmiş sek
sen yıllık birikimini satabilmekten medet umuyoruz demektir.
Değerli milletvekilleri, özelleştirme gerçekten yapılabilir; ama, üzerinde durmamız gereken
bir başka temel nokta da, özelleştirme yapacağız diye, bugün, bir ekmek kapısı bulmuş, kamu kuru
luşlarında çalışmakta olan insanlan, kapının önüne, sahipsiz bir şekilde atmamaktır. Üzerinde
durulması gereken temel nokta budur. Bunu, çıkıp konuşmak da, bu yasayı engellemek değildir.
Eğer, bu yasaya dönük bir engelleme yapılıyorsa, bunu, muhalefet olarak, bizim yapmamıza hiç
gerek yok. Sağ olsun, İktidar partileri grupları, bizden çok daha becerikli bir şekilde yapıyorlar.
Şimdi, bu maddede, bu çerçevede yarattığınız kadrolar, bu bakımdan, istihdam bakımından
yetersizdir; sayı olarak yetersizdir, derece bakımından yetersizdir, sınıfı bakımından yetersizdir.
Tek tip, 10 uncu derece genel idare hizmeti, 20 bin kadro... Ne yaptığınızı sanıyorsunuz Allah
aşkına?(!) Bir düşünün... Bir düşünün... Değişildik önergelerini de bu doğrultuda değerlendirin.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN- Sayın Gürkan, teşekkür ediyorum.
Sayın Dinçer?..Yok.
Sayın Ayhan, buyurun efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, muhterem üyeler, görüşülmekte olan 720 sı
ra sayılı Özelleştirme Kanunu Tasarısının 25 inci maddesi üzerinde söz almış bulunmaktayım.
Muhterem arkadaşlar, bu maddede, özelleştirme sebebiyle kamu iktisadi teşebbüslerinden
nakledilecek olan memurların, nakil yerlerinde yeni kadro ihdas edilerek, bu kadrolara yerleştiril
mesi imkânı getirilmiş bulunmaktadır. Tabiî, bu 20 bin yeter mi yetmez mi, ihtiyaca göre yeni kad
rolar mı ihdas edilir, mevcut açık kadrolar mı doldurulur bilmiyoruz; ancak, buradan görülen şu:
"KİT'lerde hizmetine ihtiyaç yok" dediğiniz memurları, bu sefer devletin diğer kuruluşlarına, ge
nel ve katma bütçeli dairelere nakledip, orada da hizmetine ihtiyaç olmaksızın, bunlara ücret öde
meye devam edeceksiniz; yani, bu, aslında alelacele, bugünkü ihtiyaç için bir yoldur; ama, verim
li olmayan ve devamlı olmayacak olan bir çözümdür.
Muhterem arkadaşlar, aslında bu Hükümetin veya önceki hükümetlerin, Türkiye'de, devlet
memurlarıyla ile ilgili yeni bir kanun tasarısı getirmesi gerekirdi. Anavatan Hükümetleri zamanın
da, 1984'ten sonra bir ara, kamu iktisadi teşebbüslerinde sözleşmeli personel istihdamına gidildi;
yanii 657'ye göre çalışan memurları, sözleşmeli, yüksek ücretler vererek oraya aktarmak... Ancak,
tabiî, onun özelliği; idarenin, her yıl mukavele yapma ve beğenmediğinin işine son verme imkânı
nın olmasıydı. Sonradan bundan vazgeçildi; sözleşme ücretleri de düşük oldu ve o vazedilmek is
tenen yeni statü de yeni düzenleme de akamete uğradı.
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Söylemek istediğim şudur: Devletin bir çekirdek kadrosu olur, bu kadro bugünkü gibi milyon
larla ifade edilen bir rakam değildir. Bu kadrolar, Batı da "civil servant" dedikleri, yani, "bu kad
rolar olmazsa olmaz" diye tarif edilir. Bunun dışında, mukaveleli personel çalıştırılır. Yıllık olarak
sözleşme yaparsınız, yıl sonunda hizmetini beğenmediğiniz personelin işine son verirsiniz. Yani,
bugün birisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna göre devlet memuru olmuşsa, artık ömür boyu
aylık geliri olacak, 25 hizmet yılını dolduracak veya 65 yaşını dolduracak, verimli de olsa, verim
siz de olsa çalışmaya devam edecek. Sistem bu şekilde çalışıyor, "sistemin içinde denetim, değer
lendirme mekanizmaları var" dense de bu işlemiyor. Devleti yeniden yapılandırmak lazım.
Geçici süreli işler için, geçici istihdam imkânları, hatta hizmet kiralaması şeklindeki yollara
gidilir.Tabiî, bunların yanında işsizlik sigortasını da hemen getirmek lazımdır; yani, işsiz kalan in
sanı da işsizlik sigortası imkânına kavuşturmak lazımdır. Bu şekilde bir yol tutulursa, gerek
KİT'lerde gerekse devlet kurul uslarında kadrolar lüzumsuz yere şişirilmez ve insanlar verimsiz
olarak istihdam edilmez.
Değerli kardeşimiz Gürol Bey, bu kanun tasarısıyla ilgili değerlendirmelerimize bazı noktalar
da takıldığını ifade ettiler. Tabiî, bu bir görüş meselesidir. Evet, biz özelleştirmeye karşı değiliz;
ancak, özelleştirme hususunda bu Hükümete güven duymadığımızı ifade ediyoruz. Zaten, bu Hü
kümetin daha kaç gün ömrü kaldığı da şüphelidir. 4 Aralıkta yapılacak milletvekili ara seçimle
rinden sonra 5 Aralıkta kim gelir, kim gider, belli değil. Kim gelirse gelsin, nihayet, Türkiye altı ay
içinde veya bir sene içinde bir genel seçime gidecektir. Bu kadar köklü bir reforma, bu kadar bü
yük iktisadî ve sosyal çalkantılara sebep olacak bir tasarrufa gitmek için, bu Hükümetin gerek Mec
liste tabanı müsait değil gerekse efkârıumumiyede Hükümete duyulan güven bakımından şartlar
müsait değil.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
ENGİN GÜNER (İstanbul)- Kanun çıkarsa da, biz uygularız!
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ayhan.
CEVAT AYHAN (Devamla)- Evet, kanunu bunlar çıkarsa bile, uygulamada başka bir hükü
met gelecek demektir.
Bu Hükümet, eğer, üç sene önce iktidar olduğu zaman bu işe girseydi, o zaman gelir, çatır ça
tır kanunu çıkarır ve bugün bir noktaya gelmiş olurdu; ama, bakın burada, elimde, bu Hükümetin
işbaşına geldiği zaman getirdiği bir kanun tasarısı var. Bu, Meclis gündeminde bulunan 138 sıra sa
yılı Türkiye Özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu Kuruluş, Görev ve Yet
kileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu; tarihi 27 Nisan
1992; iki sene geçmiş... Ne yapılmış; hiçbir iş yapılmamış.
Şimdi, Hükümet, son günlerinde yeni bir tasarı getiriyor; ne olacak; hiçbir şey olacağı yok. Ni- .
ye olmayacak, niye bunları söylüyoruz? Şahsen, ben hiçbir zaman ümitsiz olmam, inanırım ve
inandığımı yaparım; ama, bakıyorum, onyedi yıldır yüksek enflasyon var; bu bir kader midir. Yüz
de 100'ün üzerinde faiz, sanayi ve iş hayatı için yüzde 200 faiz...
Vergi düzeni yok, götürü vergi, hayat standartı, peşin vergi, hepsi azap veren apayrı bir alem.
İşsizlik sigortası yok. Kıdem tazminatı; işyerleri için çok mühimdir, bir fonda toplanması ve
işverenin sırtından indirilmesi gerekir; uzun yılların hikâyesi, el atan yok.
Çalışanların vergi yükü yüzde 40, halbuki, OECD ülkelerinde yüzde 10-15 mertebesinde; el
atan yok.
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Sosyal güvenlik kurumlarının hepsi çökmüş, el atan yok ve ondan sonra, ortada bir TÖYÖK
macerası; hiçbir şey yapılmamış.
Şimdi, "özelleştirmeye yardım edelim" deniliyor, niye yardım edelim? Size yardım ettiğimiz
zaman, daha çok batıracaksınız. Onun için, hayırlı olan size yardım etmemektir. Zira, daha büyük
hata yapar, daha büyük sıkıntı doğurursunuz; onun için, biz bunları burada ikaz edip, önlemeye ça
lışıyoruz.
Bu, tazminatla ilgili hesap şudur: Tabiî, işsizlik tazminatı yanında, resen işten çıkarılacaklar
için kıdem tazminatı ödenecektir. Bu, işçi başına aşağı yukarı 10 bin dolar mertebesinde tutmakta
dır; yani, istihdam şartları bakımından, KİT'lerde çalışan ortalama onbcş yirmi yıllık bir işçiyi ele
alırsanız, 10 bin dolar hesabıyla 450 bin işçiye vereceğiniz para, 4 milyar küsur dolar tutmaktadır.
Tabiî Hükümet, bu 450 bin işçiyi hemen mi çıkarır, iki senede mi çıkarır, üç senede mi çıkarır onun
için bir şey söylemiyorum, bu, uygulamaya taalluk eder; ama, biz bu hesabı söylediğimiz zaman,
sayın bakanlar da burada oturup," Hayır Sayın Ayhan, hesap öyle değil, böyledir " diye bize söy
leseler memnun olur, düşüncemizi ve bilgimizi tashih ederdik.
( Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ)-Yeter, Sayın Ayhan!..
CEVAT AYHAN (Devamla)- Evet, yeter, teşekkür ederim, ben de, bitiriyorum.
Ancak, üzülerek ifade edeyim, bu Meclisin müzakere usulünde bu da yok; yani, burada bir ka
nun tasarısını veya teklifini görüşüyoruz, gerekçeler fevkalade sathî yazılmış, hesap kitap bir şey
yok; genel, laf ü güzaf. Sayın bakanlar da genellikle bu konunun, bu sahanın ilgilisi olmuyorlar;
"Komisyon?..Burada, Hükümet?..Burada " demek adına, genellikle müzakerenin devamı için bu
rada oturuyorlar.
TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN ( Ordu)- Nereden biliyorsunuz?..
CEVAT AYHAN (Devamla)- Siz bilebilirsiniz; orada kimin olduğuna da şimdi bakmadım;
ama, genellikle olan budur. Burada Aykon Bey varsa biliyordur, belki siz de biliyorsunuzdur; ama,
30 bakanımızdan herhangi birisi burada oturuyor ve bu meselelerin dışında oluyor. Ben, birini it
ham için söylemiyorum; bu Meclisin müzakeresi sırasında zaman zaman bakanın, hatta mevzuatı
geliştirerek müsteşarın, ilgilinin söz alıp, Meclisi aydınlatması müzakerenin selameti ve kararı ko
laylaştırması bakımından uygun olur diye düşünüyorum.
Hürmetlerimi arz ederim.( RP sıralarından alkışlar)
1

BAŞKAN- Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum efendim.

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ)-Bu kadar saat konuşulmaz ki Sayın Ayhan; hakkınıza biraz ri
ayet edin.
CEVAT AYHAN (Devamla)- Size de saate de saygılıyım; ama, maksadımızı da arz etmem
gerekiyordu.
AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ)-Hak!..
CEVAT AYHAN (Devamla)- Doğru; hak, müzakereyi söylemek için de , fikrimizi söylemek
için de gereklidir; sadece sükût etmek için değil.
BAŞKAN- Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum.
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.
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Soru sormak isteyen arkadaşların isimlerini kaydettirmelerini rica ediyorum.
Şu ana kadar Sayın Salih Kapusuz, Sayın Ahmet Remzi Hatip ve Sayın Hüseyin Erdal soru t
sormak için müracaat etmişlerdir.
Sorusu olan başka arkadaşımız var mı?..Yok.
Soru sormak isteyenleri tespit işlemi bitmiştir.
Sayın Kapusuz; buyurun efendim.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanımızdan aşağıdaki
sualleri cevaplandırmasını istirham ediyorum.
Görüşmekte olduğumuz 720 sıra sayılı kanun tasarısının 25 inci maddesiyle alakalı olarak he
pimizin de bildiği gibi 700 bin işçi çalışıyor; 265 bini 657 sayılı Kanununa tabi memur veyahut da
sözleşmeli. Bunlar içerisinden 20 bin kadronun, ilgili kanunlar gereği bazı kurumlara tahsis edile
ceği beyan ediliyor. Acaba, bu 20 bin rakamının kıstası nedir; niçin 50 bin, 200 bin, 5 bin değil de,
20 bin? Buradaki kıstası öğrenmek istiyorum, bir.
İkinci olarak, bu kadroların tahsis edileceği müesseselerden bir tanesi de, bir başka kanuna at
fen, belediyeler ve il özel idareleri diye sıralanmıştır. Acaba, belediyelere gönderilecek bu işçiler
hangi amaçla gönderilecek, bunların maaşlarını kim ödeyecek?
Bugün borç batağına batırılmış olan belediyelerin, şişirilmiş kadrolarına ilave olarak, âdeta
mecburî istikamet gibi tekrar kadro ihdası yapılarak daha fazla personel yüklenilmesinin yükümlü
lüğü ve sorumluluğu kime ait olacak?
Bir diğer sualim: Bu 20 bin kadronun kaç tanesi il özel idarelerine, kaç tanesi belediyelere, kaç
tanesi de diğer kurum ve kuruluşlara tahsis edilecektir?
Bu suallerimden sonra; son sualimi soruyorum: Belediyeleri bunların dışında tutmayı düşünü
yorlar mı?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN-Teşekkür ederim.
Sayın Bakan; buyurun efendim.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Arkadaşlarımızın soruları
nı yazılı olarak cevaplayacağız.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkanım, galiba, Sayın Bakanımız önyargılı, peşin hü
kümlü olarak meseleyi hemen kapatmak istiyorlar. Bu tasarının bu maddesiyle ilgili olarak oy kul
lanacağız; öğrenelim ki, ona göre oy kullanalım.
BAŞKAN- Sayın Kapusuz, İçtüzüğün verdiği bir hükmü Sayın Bakanın elinden alma imkâ
nım yok.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Biz de zorlarız; ne yapalım efendim!..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Önyargı yok; bunu bil Sa
yın Kapusuz.
BAŞKAN-Sayın Hatip, buyurun efendim.
AHMET REMZİ HATİP (Konya)- Sayın Başkanım, delaletinizle iki sualimi, Hükümet tara
fından cevaplandırmak üzere, sizlere arz ediyorum.
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Birinci sualim: Her ne kadar Sayın Kapusuz'un sualine denk gelmekte ise de, bunu yine siz
lere arz edeceğim. Bu madde ile 20 bin kadro ihdas edilmiş. Sonra da bu kadroların nereye tahsis
edileceği, genel kadro mevzuatı ile ilgili kanun hükmünde kararnamenin 2 nci maddesine atfen
gösteriliyor. Orada mühim olan genel ve katma bütçeli idarelerin yanında, il özel idareleri ve bele
diyeleri de zikretmiştir. Hatta, belediyelerin ve il özel idarelerin kurdukları birlik müessese ve iş
letmeleri de zikretilmiştir. Şimdi, KİT'lerden naklen atanacak personelin, ne kadarı bu özel idare
lerine, ne kadarı bu belediyelere, ne kadarı da kamu kuruluşlarına -genci bütçeden istifade eden ku
ruluşlara- tahsis edilecektir.Öğrenmek istiyoruz.
İkincisi, belediyeler ve özel idarelerinin atama sistemi kendi kanunlarına göre zikredilmiştir.
Halbuki, Yüce Heyetin kabul ettiği 22 nci maddeye göre, deniliyor ki; "Nakledilecek personel, ka
mu kurum ve kuruluşlarında, durumlarına uygun boş kadro ve pozisyonlara atanır." Nasıl atanır;
onun da prosedürünü göstermiş; dolayısıyla, amir bir hüküm var. Demek ki, Özelleştirme İdaresi
bu atamayı yaptığı anda, Edirne'deki bir fabrikadan, KİT'ten, Kars'taki belediye, derhal o adamı
alıp, işe sokmak ve sonra maaşını ödemek mecburiyetinde kalacaktır. Bu nasıl telvih edilecektir?
Hürmetler efendim.
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Hatip.
Sayın Bakan, buyurun efendim.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Sayın Başkan, soruyu ya
zılı olarak cevaplandıracağız.
BAŞKAN- Sayın Bakan yazılı cevap verecekler Sayın Hatip.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Kaç gün içerisinde efendim?
0

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- En münasip zamanda gelir
size cevap.
BAŞKAN- Sayın Erdal, buyurun efendim.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakandan bir soru sor
mak istiyorum.
BAŞKAN- Buyurun efendim.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sayın Hükümetin getirdiği Özelleştirme Kanun Tasarısının ga
yeleri, ekonomik verimliliğin artırılmasını sağlamak, devletin yükünü hafifletmek, finansman yü
künü azaltmaktır. Yani, "Masrafı azaltmak için özelleştirme yapıyoruz. Devletin bütün kurumların
da istihdam edilen fazla memurlar ve işçiler var" deniliyor. Şimdi, bu maddeye göre, bu kuruluş
lardaki elemanları, başka bir kuruluşa, yeni kadro ihdas ederek gönderdiklerine göre, hakikaten, di
ğer kuruluşlarda bir açık kadro var da, onun için mi gönderiyorlar, yoksa, dolu olduğu halde mi
gönderiyorlar? Eğer, orada boşluk varsa, neden bugüne kadar, "Bütün KİT'ler fazla istihdamla
doldurulmuş, çok zarar ediyor, onun için özelleştirme yapıyoruz" diyorlar? Eğer, doluysa, neden
başka bir boşaltma yolu bulmayıp da, başka bir kuruluşa gönderiyorlar? Bunun açıklanmasını
Sayın Bakandan rica ediyorum.
BAŞKAN- Sayın Bakan, buyurun efendim.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Sayın Başkan, sayın soru
sahibinin sorusuna yazılı cevap vereceğiz efendim.
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BAŞKAN- Evet, Sayın Erdal, Sayın Bakan, sorularınızı yazılı cevaplayacaklar.
Değerli milletvekilleri, maddeyle ilgili 16 önerge vardır. Maddemiz 2 fıkralı, dolayısıyla, 8
önergeyi işleme koymamız mümkün.
Ayrıca, Anayasaya aykırılık yolunda bir önerge vardır. İçtüzüğün 85 inci maddesine göre, onu,
uygun olduğu yerde işleme tabi tutacağım.
Önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer
alan "13.12.1983 tarihli ve" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Abdullah Kınalı
Hatay

Sami Sözat
Balıkesir

Ahmet Sezai Özbek
Kırklareli
Ali Yalçın Öğütcan
Adana

Gerekçe: Kanun Hükmünde Kararnamenin adı bulunmaktayken tarihinin kaldırılması yerinde
olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer
alan "20 000" ibaresinin "30 000" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Abdullah Kınalı
Hatay

Sami Sözat
Balıkesir

Ahmet Sezai Özbek
Kırklareli
Ali Yalçın Öğütcan
Adana

Gerekçe: Özelleştirme kapsamına alınabilecek kuruluşlar dikkate alındığında, kadro sayısının
artırılması uygun olacaktır.
Türkiye Büyük Mjllet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer
alan "20 000" ibaresinin, "25 000" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Abdullah Kınalı
Hatay

Sami Sözat
Balıkesir

Ahmet Sezai Özbek
Kırklareli
Ali Yalçın Öğütcan
Adana

Gerekçe: Kadro sayısının artırılması uygun olacaktır.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 25 inci maddesinin birinci fıkrasının birin
ci satırında yer alan "özelleştirme kapsamına alınan" ifadesinin, "özelleştirme kapsamındaki" şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
rurgut Tekin
Adana

Abdullah Kınalı
Hatay

Sami Sözat
Balıkesir

Ahmet Sezai Özbek
Kırklareli
Ali Yalçın Öğütcan
Adana

Gerekçe: Düzenleme ile maddenin ifadesi daha anlamlı hale gelecektir.
. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının birin
ci satmnda yer alan "bu cetvelde yer alan kadrolar" ifadesinin madde metninden çıkarılmasını arz
ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Abdullah Kınalı
Hatay

Sami Sözat
Balıkesir,

Ahmet Sezai Özbek
Kırklareli
Ali Yalçın Öğütcan
Adana

Gerekçe: Cümle daha anlamlı hale gelecektir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının birin
ci satırında yer alan "özelleştirme kapsamına alınan" ibaresinin, "özelleştirme kapsamındaki" şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
rurgut Tekin
Adana

Abdullah Kınalı
Hatay

Sami Sözat
Balıkesir

Ahmet Sezai Özbek
Kırklareli
Ali Yalçın Öğütcan
Adana

Gerekçe: Değişiklik ile madde metni kısaltılmış olacak ve ifade anlamlı hale gelecektir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının beşin
ci satırında yer alan "merkez ve taşra teşkilatı" ibaresinin "tüm teşkilat" şeklinde değiştirilmesini
arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Abdullah Kınalı
Hatay
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Ahmet Sezai Özbek
Kırklareli
Ali Yalçın Öğütcan
Adana

Gerekçe:
Düzenlemeyle böylece maddenin kapsamı genişletilmiş olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının beşin
ci satırında yer alan "döner sermaye ve " ibaresinin maddeden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Abdullah Kınalı
Halay

Sami Sözat
Balıkesir

Ahmet Sezai Özbek
Kırklareli
Ali Yalçın Öğütcan
Adana

Gerekçe:
Değişiklik ile maddenin kapsamı daraltılmış olacaktır.
BAŞKAN- Anayasaya aykırılık önergesini okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlemesine ve Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 25 inci maddesi 20 bin.
kişilik kadro ihdasıyla ilgili olup bu kadrolann 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 rici
maddesinde sayılan kurumların bünyesinde kullanılmasına amir bulunmaktadır.
Hem bu tahsis hem de 22 nci maddenin görüşülmesinde ileri sürdüğümüz sebepler dolayısıy
la Anayasanın 5 inci maddesine, 10 uncu maddesine, 18 inci maddesine, 48 inci maddesine başta
olmak üzere Anayasaya aykırılıklar taşımaktadır.
Bu hususun görüşülmelerde gözönünde tutulmasını arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Lütfü Esengün
Erzurum

Şinasi Yavuz
Erzurum

Ömer Ekinci
Ankara

Abdüllatif Şener
Sivas

Musa Demirci
Sivas

Cevat Ayhan
Sakarya

Mustafa Ünaldı
Konya

Ahmet Remzi Hatip
Konya
Salih Kapusuz
Kayseri

BAŞKAN- Sayın Komisyon, okutmuş olduğum Anayasaya aykırılık önergesine katılıyor mu
sunuz?
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN- Sayın Hükümet?..
kan.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
• .'*
BAŞKAN- Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmamaktadır..
Önerge sahiplerinden söz talebi var mı?
Söz talebiniz mi var Sayın Hatip?
AHMET REMZİ HATİP (Konya)-Söz istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN- Buyurun efendim. Efendim.

Orada duruyorsunuz, "söz talebim var" demiyorsunuz, ben anlamıyorum. Acaba bir şey mi
söyleyeceksiniz diye bekliyorum.
TURHAN TAYAN (Bursa)- Meclis bu kadar oyalanmaz ki canım!..
AHMET REMZİ HATİP (Konya)- Muhterem Başkan, değerli üyeler; evvela şunu ifade ede
yim ki, ben de dahil olmak üzere, bu kürsüye çıkan Refah Partili her arkadaş veya muhalefet par
tisine mensup her sayın üye, asla oyalamak, geciktirmek, engellemek maksadım taşımamaktadır.
Biz samimiyetle inanıyoruz ki, bu söylediklerimiz, memleketin menfaatınadır ve bu Özelleş
tirme Yasa Tasarısı da bu doğrultuda kanunlaşsa, pek çok mesele şimdiden halledilmiş bulunur.
Biz, bunda tam bir inanç içerisinde hareket ettiğimizden dolayı müsterihiz.
Üzerinde görüştüğümüz 25 inci madde neyi düzenliyor? Hangi KİT kapatılacak veya özelleştirilecekse, o KİT'te çalışan personelin durumu ne olacak; şayet, 657 sayılı Kanuna göre tayin edil
miş bir memur ise, bunun başka bir yere nakli yapılacaktır. Bu iş Anayasaya aykırıdır. Sizlere,
muhtelif veçheleriyle bunu arz etmeye çalışacağım.
Bir kere, olculunu yeni bitirmiş memur namzeti bir kimse, iş bulabilmek amacıyla Önce gaze
te ilanlarına bakar. Bu ilanlarda falan KİT'te veya falan devlet dairesinde açık kadro vardır, "yapı
lacak imtihanı kazananlar işe kabul edilecektir" denir. Hangi işe; falan KİT'e veya falanca devlet
dairesine. Diyelim ki Millî Eğitim Bakanlığınadır. Bunun manası şudur; aday, imtihanı kazandığı
zaman, devletle bir akit yapıyor. Bu akte göre, arkadaşımız, o kurumda, kanunlara uygun olarak ça
lışacak, vazifesini yapacak, işten kaçmayacak ve suç işlemeyecek; belli bir zaman, içerisinde terfi,
tefeyyüz edecek ve nihayet emekli olabilecek.Yani, bir memur, böyle bir akitle karşınıza gelmiş ve
oturmuş. Peki, bu işler nerede olacak; tayin olduğu kurumda olacaktır..
idare hukukunun ve personel rejiminin temel prensiplerinden birisi, memurun, isteği olmadan
başka bir kuruma nakledilmemesidir. İkincisi de kendi isteğiyle dahi olsa, memur, hangi kuruma
nakledilecekse, gideceği kurumdan muvaffakat alma şartıdır. Onun isteği olmadan tayin edilmesi,
nakledilmesi mümkün değildir. Burada ne yapıyoruz; memurun hiçbir suitaksiri olmadığı halde,
"biz, falan KİT'i kapatıyoruz, seni de buradan alıyor, başka yere naklediyoruz" diyoruz. Örneğin,
onu, Edirne'deki bir kurumdan alıp Kars'a veya çalıştığı bir KİT'ten alıp, belediyeye tayin ediyo
ruz. Bu, olacak iş değildir. Çünkü, bu vatandaşın tahsilde çocukları, çalıştığı yerdeki durumuna gö
re ayarladığı bir programı olabilir. Diyelim ki, bu memurun eşi sürekli tedavi görecek şekilde has^

• v

.

. .

ta veya şu bu mazeretlerini kendi statüsüne göre ayarlayan bir pozisyon içerisinde, işte, Anayasa
nın arz ettiğimiz maddeleri de bunu teyit etmektedir.
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Anayasanın 5 inci maddesine göre, devlet, kişilerin refahını, huzur ve mutluluğunu sağlamak,
maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli olan şartları hazırlamakla yükümlüdür. îşte, bu
da vatandaş, KİT'te çalışan da vatandaş. Anayasanın 5 inci maddesinde devlete yüklenen vazife
lerden istifade etme hakkını haiz olan bir vatandaşın, nasıl olur da bu hakkını elinden alırız. Ana
yasanın 10 uncu maddesi diyor ki, ...Devlet organları ve idare makamları, bütün işlemlerinde ka
nun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmek zorundadırlar" Nerede eşitlik!
Misal olarak şunu arz etmek istiyorum: İki kişi var, ikisi de KİT'te çalışıyor; yan yana iki fab
rikada veya ayrı ayrı seksiyonda. Siz, bu kanuna göre bir tanesini alıp naklediyorsunuz; öteki nak
ledilmiyor. İşte, eşitlik dengesi bozuldu. Bu da Anayasaya aykırılığı gösteriyor.
Anayasanın 18 inci maddesi "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz" diyor; ama, biz...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Devam edin Sayın Hatip.
AHMET REMZİ HATİP (Devamla)- ...ne yapıyoruz; âdeta, KİT'te çalışan bu personeli sür
güne mecbur tutuyoruz; "gideceksin" diyoruz; çünkü, tasarının kabul edilen 22 nci maddesinde,
"657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddeleri tatbik edilecek" diye bir hüküm var. Bunun manası
şudur: Belli bir sürede tebellüğ edecek ve belli bir zaman zarfında nakledilen yere gidecek. Gitmez
se ne olur; işten çıkarılır. İşte, zorla, diyorsunuz ki, "Gideceksin" -sen Edirne'de oturmuşsun ev
bark sahibi olmuşsun- Gideceksin, Sımak'ta çalışacaksın" diyoruz. Aynı şekilde, Diyarbakır'daki
bir kimseyi de alıp, başka bir yere veriyoruz. İşte, bu, zorla çalıştırmak manasına gelmektedir. Ke
za, Anayasanın 48 inci maddesi ne diyor: "Herkes, dilediği alanda çalışma hürriyetine sahiptir."
Ben, mektebi bitirmişim; diyorum ki, "Sümerbankta çalışacağım", siz, ona "hayır, seni buradan alı
yorum, Diyarbakır Belediyesinde çalışacaksın" diyorsunuz.
Aynı madde "Devlet, güvenlik ve kararlılık içerisinde kişilerin çalışmasını sağlayacak tedbir
leri alır" diyor. Öyleyse, muhterem arkadaşlarım, bu şekilde, maddenin Anayasaya aykırılığını ka
bul edersek, ilerde, Anayasa Mahkemesine daha sağlam bir şekilde gösterilecek bir kanun ısdar et
miş oluruz.
Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN-Sayın Ahmet Remzi Hatip, teşekkür ediyorum efendim.
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyoruz.
BAŞKAN-Dikkate alacağım efendim.
Değerli milletvekilleri, Anayasaya aykırılık önergesine Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet
katılmadı.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sayın milletvekilleri,
karar yetersayısı olmadığı için -çalışma saatimiz de zaten 19.00' a yaklaşmış durumda- saat
20.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.
Kapanma Saati: 18.22
__

@
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BEŞİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 20.00
BAŞKAN: Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU
KÂTİP ÜYELER: Cengiz ÜRETMEN (Manisa), Ali GÜNAYDIN (Konya)
— ;

m

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 35 inci Birleşiminin Beşinc\ Oturumunu açıyo
rum.
VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
12. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Mil
letvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; Özelleştirme Uygulamalarının
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Teklifi ile Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (2/1196, 1/773) (S. Sayısı: 720) (Devam)
BAŞKAN- Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır.
Sayın milletvekilleri, bundan önceki oturumda, oylama yapmış, karar yetersayısını bulama
mıştık; Anayasaya aykırılık önergesini oylarken, bu defa da, karar yetersayısının olup olmadığını
arayacağım.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yok
tur.
Değerli milletvekilleri, saat 20.30'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.
Kapanma saati: 20.04

—

©

-387-

'

T.B.M.M.

B : 35

15 .11 ..1994

O :6

ALTINCI OTURUM
Açılma Saati: 20.30
BAŞKAN: Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU
KÂTİP ÜYELER: Cengiz ÜRETMEN (Manisa), AH GÜNAYDIN (Konya)
__—0.__

•

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 35 inci Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyo
rum.
VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
12. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Mil
letvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Nevzat Ercan'ın; Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenme
sine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek
lifi ile Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(2/1196,11773) (S. Sayısı: 720) (Devam)
BAŞKAN- Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerinde.
Sayın milletvekilleri, müzakereye konu maddenin Anayasaya aykırılığıyla ilgili verilmiş bir
önergenin oylamasını yapmış, karara yetersayıyı bulamamış, bu vesileyle de birleşime ara vermiş
tik.
Şimdi, önergeyi yeniden oylayacağım ve karar yetersayısını arayacağım.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeleri aykırılık derecelerine göre okutup, oylarınıza sunacağım:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının beşin
ci satınnda yer alan "döner sermaye ve" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif
ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz Sa
yın Başkan.
BAŞKAN- Sayın Hükümet?..
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN- Önergeye, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı.
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Önerge sahiplerinden söz talebi var mı? Söz talebi yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kanun tasarısının 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci satırında yer alan "bu cetvelde
yer alan kadrolar" ifadesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN-Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz efen
dim.BAŞKAN- Sayın Hükümet?..
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN- Önergeye, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyor.
Önerge sahiplerinden söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kanun tasansınm 25 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci satırında yer alan "özelleştirme
kapsamına alman" ifadesinin "özelleştirme kapsamındaki" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif
ederiz.
'

Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları

BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz efen
dim.
BAŞKAN- Sayın Hükümet katılıyor mu?
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN- Önergeye, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyor.
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
Kanun tasarısının 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının beşinci satırında yer alan "merkez ve
taşra teşkilatı" ibaresinin "tüm teşkilat" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz Sa
yın Başkan.
BAŞKAN-Sayın Hükümet?..
-

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN-Önergeye, Sayın Hükümet Ve Sayın Komisyon 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
Kanun Tasarısının 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci satırında yer alan "özelleştirme
kapsamına alınan" ibaresinin, "özelleştirme kapsamındaki" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif
ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN-Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMÎSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz efen
dim.
BAŞKAN-Sayın Hükümet?..
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN- Önergeye, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı.
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Sayın Tekin, önergenizin birisinde, "13.12.1983 tarihli ve' ibaresinin madde metninden çıka
rılmasını talep ederim" diyorsunuz. Maddede, "... kullanılmak üzere aşağıdaki kadrolar ihdas edi
lerek, 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname" ifadesi kullanılıyor. Yukarı
da zikrettiğim önerge kabul edilir, bu tarih ve sayı madde metninden çıkarılırsa, yürürlükte bulu
nan yüzlerce kanun hükmünde kararnamenin hangisi kullanılacak efendim? Sayın Tekin, Genel
Kurulu aydınlatır mısınız bu konuda.
TURGUT TEKİN (Adana)-Yürürlükte olan...
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BAŞKAN-Peki efendim.
Diğer bir önergenizde.;. (DYP sıralarından gürültüler) Bir dakika efendim... Müsaade buyu
run; Genel Kurulun aydınlanması lazım. (DYP sıralarından gürültüler)
TURHAN TAYAN (Bursa)-Sayın Başkan, böyle bir usul yok.
BAŞKAN- Müsaade buyurun... Müsaade buyurun...
Bir önergenizde, "...yer alan 20 bin ibaresinin 30 bine çıkanlmasını" talep ediyorsunuz; bir
önergenizde de "20 bin ibaresinin 25 bin olarak değiştirilmesini" teklif ediyorsunuz. (DYP sırala
rından "Olabilir" sesleri)
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli)-Genel Kurul nasıl kabul ederse...
BAŞKAN- Efendim, birbirine aykırı şeyler bunlar. Bu hususta ısrarlı mısınız? (DYP sıraların
dan "ısrar ediyoruz" sesleri)
r

~ Ben, Genel Kurula açıklansın diye görevimi yaptım; ama, ısrar ediyorsanız, muamele yapaca
ğım... (DYP sıralarından gürültüler)
TURHAN TAYAN (Bursa)- Israr ediyoruz Sayın Başkan!

.

BAŞKAN-Önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kanun tasarısının 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "13.12.1983 tarihli ve" ibare
sinin madde metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin (Adana) ve arkadaşları
BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz Sa
yın Başkan.
BAŞKAN-Sayın Hükümet?..

,

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

Kanun tasarısının 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "20 bin" ibaresinin "25 bin"
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN-Önergeye, Sayın Komisyon katılıyor mu efendim?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz Sa
yın Başkan.
BAŞKAN-Sayın Hükümet?..

.
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DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN-Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın 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
Kanun tasansımn 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "20 bin" ibaresinin "30 bin"
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin (Adana) ve arkadaşları
BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz Sa
yın Başkan.
BAŞKAN-Sayın Hükümet?..
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN- Önergeye, Saym Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı.
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Değerli milletvekilleri, maddeyle ilgili verilmiş önergeler üzerindeki işlemler tamamlanmıştır.
Şimdi...
III.-YOKLAMA
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Yoklama istemiyle ilgili bir Önergemiz var Sayın Başkan!
BAŞKAN- Efendim, maddenin oylanmasından önce bir yoklama talebi vardır; ad okunmak
suretiyle yoklama yapılacaktır.
TURHAN TAYAN (Bursa)- Sayın Başkan, oturum açılalı 10 dakika oldu.
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- Yoktunuz burada! Saat 20.00' de açılamadı. (DYP sıraların
dan gürültüler)
TURHAN TAYAN (Bursa)- 10 dakika sonra yoklama talebinde bulunmak, iyi niyete dayan
dırılamaz. Durum açıkça ortadadır. Lütfen, bu konuda dikkatli olunuz. (DYP sıralarından gürültü
ler)
BAŞKAN- Müsaade eder misiniz... Müsaade eder misiniz...
Sayın Tayan, 10 dakika önce açıldı; doğrudur; yalnız, 20.00' de biz, Genel kurulu açtık, top
lantı yetersayısını değil; dikkat buyurun, karar yetersayısını bulamadığımız için ara verdik.
Şimdi, karar yetersayısı bulunmayan bir Genel Kurulda, muhtemeldir ki, toplantı yetersayısı
da yoktur ya da vardır. (DYP sıralarından gürültüler)
Efendim, bunu arıyoruz biz de.
TURHAN TAYAN (Bursa)- Siz, maddeyi oylamak için şu yoklama önergesini beklediniz.
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BAŞKAN-Hangisini?!.
TURHAN TAYAN (Bursa)- Yoklama önergesini...
BAŞKAN- Efendim, hayır. Bana, önergeyi görevli bürokrat arkadaşlar verdi; yani, buradan
geldi, ben önerge beklemedim Sayın Tayan.(DYP sıralarından gürültüler)
TURHAN TAYAN (Bursa)- Maddeyi oylamak için tereddüt gösterdiniz ve önergeyi bekledi
niz.
BAŞKAN- Sayın Tayan, önergenin geldiğinden inanın, benim haberim yok. Bana verdiler.
TURHAN TAYAN (Bursa)- Siz devamlı Refah Grubuna bakarak oturumu yönetiyorsunuz.
BAŞKAN- Sayın Tayan, bu yolla bir yere varamazsınız. (DYP sıralarından gürültüler)
TURHAN TAYAN (Bursa)- Sizin göreviniz Meclisi çalıştırmak. Siz, bu Meclisi çalıştırma
mak için elinizden geleni yapıyorsunuz.
BAŞKAN-Değerli milletvekilleri, bir yoklama talebi vardır; önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Genel Kurulda toplantı yetersayısı yoktur.
Yoklama yapılmasını arz ederiz.
Abdüllatif Şener
Sivas

Hüseyin Erdal
Yozgat

Mustafa ünaldı
Konya

Cevat Ayhan
Sakarya

Ahmet Remzi Hatip
Konya

Şaban Bayrak
Kayseri

Şinasi Yavuz
Erzurum

Salih Kapüsuz
Kayseri

Uluç Gürkan
Ankara

Lütfü Esengün
Erzurum
BAŞKAN- Önergede imzası bulunan sayın milletvekillerinin burada bulunup bulunmadıkları
nı arayacağım.
Abdüllatif Şener?.. Burada
Hüseyin Erdal?.. Burada
Mustafa Ünaldı?.. Burada
Cevat Ayhan?.. Burada

^

Ahmet Remzi Hatip?.. Burada
Şaban Bayrak?.. Burada.

•

Şinasi Yavuz?.. Burada
Salih Kapusuz?.. Burada
Uluç Gürkan?.. Burada
Lütfü Esengün?.. Burada
Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, yüksek sesle salonda bu
lunduklarını işaret buyurmalarını rica ediyorum.
(Yoklama yapıldı)
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BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere kaldığımız yer
den devam ediyoruz.
VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
12. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Mil
letvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekieli Nevzat Ercan'ın; Özelleştirme Uygulamalarının
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Teklifi ile Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (211196,
1/773) (S. Sayısı: 720) (Devam)
BAŞKAN- Şimdi, 25 inci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Madde okunduğu şekliyle kabul edilmiştir.
Şimdi, 26 ncı maddeyi okutuyorum:
Mahallî idarelerde Özelleştirme Uygulamaları
MADDE 26. - Belediye ve il özel idarelerine ait ticarî amaçlı kuruluşlar ile pay oranlarına ba
kılmaksızın her türlü iştiraklerindeki paylarının özelleştirilmesine ilişkin işlemler bu Kanundaki
esaslara göre, yetkili organlarınca belirlenir ve yürütülür.
Bu şekilde sağlanan gelirler ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından özel bir hesapta top
lanır. Bu özel hesapta toplanan gelirler ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından öncelikle; özel
leştirme uygulamaları sonucu doğabilecek iş kaybı nedeni ile yapılacak tazminat ödemeleri ve ge
rektiğinde bu madde gereğince ilgili belediye veya il özel id aresi tarafından özelleştirilecek diğer
kuruluşlarda yapılacak idarî, malî ve hukukî düzenlemelerin gerektirdiği harcamalarda kullanılır.
Bu madde gereğince elde edilecek özelleştirme gelirlerinden yukarıda belirtilen öncelikli harcama
lar düşüldükten sonra kalan miktar ilgili belediye ve il özel idaresi tarafından bütçelerine gelir kay
dedilir.
Belediye veya il özel idarelerinin yapacakları özelleştirme uygulamaları çerçevesinde özel ih
tisas gerektiren konulara ilişkin müşavirlik, araştırma, pazarlama ve teknik hizmetler; ilgili beledi
ye veya il özel idaresinin talebi üzerine İdarece sağlanabilir.
BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, 26 ncı maddeyle ilgili olarak, Refah Partisi Grubu adına
Sayın Hüseyin Erdal, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Gürol Soylu; şahısları adına.Sayın Algan Hacaloğlu, Sayın Uluç Gürkan, Sayın Ali Dinçer, Sayın Cevat Ayhan söz talebinde bulunmuş
lardır.
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Erdal; buyurun efendim.
RP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Özelleştirme Yasa Tasarısının 26 ncı maddesi üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulu
nuyorum; bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlar, bu maddenin başlığı "Mahallî İdarelerde Özelleştirme Uygulamaları" adı
altında geçiyor.
Değerli arkadaşlar, bu tasarıyı getiren Hükümet, özelleştirmenin tarifini, tasarının gerekçesin
de şöyle açıklıyor: "Devletin iktisadî faaliyetlerinin en aza indirilmesi veya tamamen ortadan kal-394-
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dınlması, KİT'lerin devlet bütçesi üzerindeki finansman yükünün hafifletilmesi, rekabete dayalı pi
yasa ekonomisinin gerçekleştirilmesi, atıl tasarrufların ekonomiye kazandırılarak sermaye piyasa
larının geliştirilmesi ve bu şekilde elde edilecek kaynakların, altyapı yatırımları, savunma, eğitim
ve sağlık hizmetlerinde kullanılması suretiyle ekonomide verimliliğin artırılmasını sağlayan önem
li araçlardandır."
Şimdi, görüşmekte olduğumuz maddeye bakalım; Bu maddede, "Belediye ve il özel idareleri
ne ait ticarî amaçlı kuruluşlar ile pay oranlarına bakılmaksızın her türlü iştiraklerindeki paylarının
özelleştirilmesine ilişkin işlemler bu Kanundaki esaslara göre, yetkili organlarınca belirlenir ve yü
rütülür.
Özelleştirmeden elde edilen bu gelirden, bu kuruluşlarda çalışan, hizmet görenlere, iş kaybı
nedeniyle tazminat ödemesi yapılır, geri kalan meblağdan da, başka kuruluşlardaki özelleştirmey
le ilgili yapılacak idarî, malî, teknik ve hukukî düzenlemeler için harcama yapılır; artakalan miktar
da, ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından, bütçelerine gelir kaydedilir" deniliyor.
Gerekçe olarak bize söyledikleri, maalesef, bu maddeye uymuyor. Hani, altyapı yapılacaktı;
özelleştirmeden elde edilen bu gelirler, savunma, eğitim ve sağlık hizmetlerinde harcanacaktı?!
Hayır... Burada, belediye ve il özel idarelerinin kendilerine ait tesisleri, hisseleri satılıyor ve bu pa
ra, hiçbir yatırım yapılmadan yok ediliyor. Hükümetin getirdiği tasarı ile tatbikatı başka, bu mad
dedeki tatbikatı bambaşka bir durumda kalıyor.
Değerli arkadaşlar, bu da, Hükümetin, özelleştirmeyi bilmediğini veyahut da milleti yanılttı
ğını gösteriyor. Şimdi, özel idareler -belediyelerin elinde fazla bir gayrimenkulu veya tesisi oldu
ğunu zannetmiyorum- elindeki tesisleri satacak.
İşte, dünkü gazetelerde okuduğunuz gibi, Kırşehir'de özel idareye ait mantar tesislerinin nasıl
satıldığını gördük!.. 1 trilyon 200 milyar liralık tesis, 7,5 milyara satılıyor. Alan şahıs, vicdan aza
bı duyarak, bu ihaleden vazgeçiyor. Sayın Vali de, "ben bunu 4 milyara aldım, 7 milyara sattığım
için kârlıyım zannettim" diyor. Bu nasıl iş, nasıl Hükümet, nasıl Vali?! Satın aldığı bir mülkün, bir
malın miktarını, değerini, kapasitesini, ne olduğunu, nasıl bilemez?! Bunların yanında çalışan tek
nik eleman yok mu?! Nasıl iş bu?! Trilyonluk malın değerini bilmeyen bir Vali, nasıl işbaşında du
rur ve böyle bir Valinin Hükümeti, nasıl, böyle bir özelleştirmeden bahseder?! Değerli arkadaşlar,
işte, biz bunun için özelleştirmeye karşı çıkıyoruz. Aslında, özelleştirme böyle yapılmaz.
Şunu açıklamadan geçemeyeceğim: Sayın Hükümet, kapatacağı veya özelleştirmek istediği
fabrikalar için, bunların zarar ettiklerine dair rapor aldıktan sonra, "bu fabrika zarar ediyor, fakir
fukaranın vergisini buraya veriyoruz, onun için bu fabrikayı kapatılım veyahut da satalım" diye ka
muoyunu yanıltıyor.
İşte, bu yanıltmalardan birisi de, Karabük Demir-Çelik Fabrikalarının durumu. Karabük Demir-Çelik Fabrikalarının kapanması için, yabancı firmalardan rapor almışlardır. Bu raporun son bö
lümünde -gazetelerde aynen çıktı- bu yabancı firma "Hükümet, Karabük'ün kapatılması kararının
teyidi için bize bu çalışmayı yaptırdı" diyor; yani, "biz, Karabük Demir-Çelik Fabrikalarının ka
panması için rapor verdik" diyor; raporun altına da bunu yazıyor. İşte, bugünkü Hükümetin, bu
özelleştirmeyi ne için yaptığı, buradan da anlaşılıyor!..
Değerli arkadaşlar, biz, Refah Partisi olarak, özelleştirmeye hep karşı çıkıyoruz; ancak, böyle
bir özelleştirmeye karşı çıkıyoruz. Biz, Refah Partisi olarak nasıl özelleştirme yapacağız, size bu
rada kısaca onu açıklamak istiyorum ki, siz de bizim neden buna karşı çıktığımızı bilesiniz. Refah
Partisi özelleştirmeyi şöyle düşünüyor:
-395-

TJJ.M.M.

B:35

15-.11.1994

0:6

Evvela, biz, özel sektörcüyüz. Bizde, ekonomik kalkınma Allah'ın verdiği nimetleri, kaynak
ları servete dönüştürmektir. Onun için, sanayileşme esas olacaktır. Tesislerin yok edilmesine, peş
keş çekilmesine, Thatcher'in oğluna faiz ve borç ödemek için elden çıkarılmasına karşıyız, özel
leştirme, yeni sanayiler kurmak için bir araç olmalıdır. Nasıl bir özelleştirme?..
1-Alıcılar ne yapacak:
A) Kim alacak; o kuruluşun içinde çalışanlar, o şehirde oturanlar, Almanya'daki işçiler, Türk
firmaları. Bunların hiçbiri olmazsa; ancak, stratejik olmayanlar, yabancılara satılabilir.
B) Alanlar ne yapacak...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN-Buyurun Sayın Erdal.
HÜSEYİN ERDAL (Devamla)- ...beş ila on yılda geliştireceğini, projelerle taahhüt etmeli; ve
rimi ne kadar artacak, ne kadar işçi çalıştıracak? işçiler mağdur edilmeyecek. Tekelleşme meyda
na gelmeyecek. Çimento karteli, yüzde 300 zam yaparak Türkiye'de tekelleşmiştir.
2- Satıştan alman para ne olacak:
A) Ne bütçe açığına ne faize verilecek.
B) Yeni teknolojiyle yatırım yapılmasına, geri kalmış bölge kalkınmasına harcanacak. Bu pa
rayı sanayici kullanacak.
3- Hangi KİT'ler satılacak:
A) Hakikaten verimsiz çalışan KİT'ler satılmalı; ancak, ekonomik bakımdan değil, teknolojik
bakımdan verimsiz olanlar satılmalı.
B) Stratejik olmayan KİT'ler, tesisler satılmalıdır. Kanunda stratejik tesisler sayılmalıdır.
Fransa'da demir-çelik tesislerinin yüzde 90'ı devlete aittir; bunlar, stratejik tesislerdir. PTT, kömür,
petro-kimya gibi tesisler, stratejik tesislerin ta kendisidir.
C) Daha verimli çalıştırılması amacıyla özelleştirilir.
4- Satışa hazırlıkla ilgili şartlar ne olacak:
A) Verimi düşük tesisler, devletin dindeyken, yatırımlarla rantabl hale getirilmelidir, kasten
batınlmamahdır.
B) Çalışanların mağduriyetinin önlenmesiyle ilgili garantiler sağlanmalıdır.
C) Satış şeffaf ve açık artırmayla yapılmalıdır; mafya organizasyonları önlenmelidir.
D) Satış fiyatı, asgarî değerinin üzerinde olmalıdır. Değerinin onda birine de olsa, illa da sat
mak, millet malını çarçur etmektir. 6 çimento fabrikasını 104 milyon dolara sattılar. Bu, tek bir
fabrikanın bedelidir.
Özelleştirmeden maksat; daha verimli çalışma, daha fazla istihdam ve yeni, modern yatırım
lara finansman sağlanmasıdır. Özelleştirme, bu şartlarla ve amaçlarla yapılmalıdır.
BAŞKAN- Sayın Erdal, toparlar mısınız efendim.
HÜSEYİN ERDAL (Devamla)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Refah Partisi, işte böyle bir
özelleştirme istiyor. Şu andaki Özelleştirme Yasa Tasarısına ve görüşülmekte olan 26 ncı madde
ye, biz, Refah Partisi olarak karşıyız.
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN-Sayın Erdal, teşekkür ediyorum.
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Soylu; buyurun efendim.
ANAP GRUBU ADINA GÜROL SOYLU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Özelleştirme Yasa Tasansınm 26 ncı maddesi Üzerinde Grubumun görüşlerini arz etmeye çalışaca
ğım; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, inanır mısınız, şu içtüzük, Meclisin çalışmasında, Fırat'ın önündeki
Atatürk Barajının temel dolgusundan daha büyük engel. Bu Mecliste, muhalefetin isteğiyle yokla
ma yapılmakta, halen ilkokul birinci sınıf talebelerini sayarcasına, ad okunarak yapılan yoklamay
la da zaman kaybedilerek burada sözde muhalefet yapılmaktadır.
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)-Sözde değil.
ALGAN HACALOĞLU (istanbul)- Anamuhalefet Partisi değil misiniz?!
GÜROL SOYLU (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, bir saniye... Bakın hakkınızdır, muhalefet
yapabilirsiniz. Bakın, yine söylüyorum...
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Siz, kimin muhalefetini yapıyorsunuz?
GÜROL SOYLU (Devamla)- Evet; ben, İktidarın içinde muhalefet eden milletvekillerine de
söylüyorum, muhalefetin içindeki tüm milletvekilleri için de söylüyorum.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sen, kendi muhalefetini yap.
GÜROL SOYLU (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, serbest piyasa ekonomisine geçişte, özel
leştirmenin dışında başka bir şey var mı; yok.
SİNASİ ALTINER (Zonguldak)- Onlar, özelleştirmeye karşı.
GÜROL SOYLU (Devamla)- Sizin getirmek istediğiniz adil düzeninizi de tartışalım, uygun
bir şeyi varsa, evet diyelim.
Bakın,hcr defasında söyledim, bütün millet bizden şunu bekliyor: Bu Mecliste birlik ve bera
berlik içinde olursak, doğru şey yapanz.Eğer, muhalefetiyle iktidarıyla, hatta, iktidar içindeki mil
letvekilleriyle, birlik ve beraberlik içinde olmazsak, değerli arkadaşlarım, yanlışlık yaparız. Nite
kim, bu yasa tasarısındaki bazı yanlışlıklar da ondan ileri geliyor, size söyleyeyim.
Şu İçtüzüğe sığınarak, gecenin bu saatinde... Bir saatte, Şırnak'ın harcadığı elektrik kadar
elektrik harcıyor bu Meclis, biliyor musunuz?! Şırnak Vilayetinin harcadığı kadar elektrik harcı
yorsunuz. Isıtmasını sorarsanız, Şırnak'ın iki katı kadar da ısıtma gideri var buranın.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Maddeyle ilgili konuş.
GÜROL SOYLU (Devamla)-Evet, maddeye de geleceğim.
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Ne yapalım; ağzımızı kapatalım mı?!
GÜROL SOYLU (Devamla)- Sizden tekrar istirham ediyorum;muhalefetin de bir dozajı var;
ama.burada iktidara da düşen bir görev var.
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Bizim adımıza niye konuşuyorsun, kendi adına konuş!
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)-Madde üzerinde konuş.
GÜROL SOYLU (Devamla)- Konuşacağım, madde üzerinde de konuşacağım; hiç merak et
meyin.
BAŞKAN- Sayın Gökalp, rica ediyorum efendim...
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GÜROL SOYLU(Devamla)- Şimdi, hiç kimse burada kendine paye çıkarmasın. Bu, ülkemiz
için çok önemli bir yasa. Bu özelleştirmeyi şu hükümet yapar, bu hükümet yapar; hiç önemli de
ğil. Bakın, "Kırşehir, Kırşehir" deyip önümüze gazeteyi getiriyoruz. O zaman, gelin, bir an önce
bunu doğru dürüst çıkaralım, oldubittiye getirtip de kamu mallarını yağmalatmayalım; var mısınız
buna?..
SALİH KAPUSUZ(Kayseri)- Yağmanın kendisi zaten,bütünüyle yağma.
BAŞKAN- Sayın Kapusuz..
GÜROL SOYLU(Devamla)- Dolayısıyla, "ANAP Meclise gelmiyor"diye, ne İktidar bundan
bir paye çıkarsın ne de Refah Partisi bir paye çıkarsın, Biz, bunu engelliyoruz; bunu yapmayalım
değerli arkadaşlarım. Bu ülke hepimiz için; bu masalar, bu koltuklar, hiçbirimize baki değil; hepi
miz gelip geçiciyiz; yarın milletvekilliğiniz bittiği zaman, "ben milletvekiliyken ne yaptım" diye
düşünmelisiniz, "milletvekilliği bana ne yaptırdı" dememelisiniz.
Değerli arkadaşlarım, 26 ncı maddeye gelince: Bakın, bu yasayı, birlik ve beraberlik içerisin
de hazırlamış olsaydık, birbirimizle iddialaşmamış olsaydık, bu 26 ncı maddeyi, 17 nci maddenin
içerisinde mütalaa edebilirdik, bir madde eksik olabilirdi.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Bunu İktidara söyle, hazırlayanlara söyle.
GÜROL SOYLU (Devamla)-Siz de katkıda bulunsaydınız; size de söylüyorum.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Ama, teklifler kabul edilmedi.
GÜROL SOYLU (Devamla)- Ne teklifi verdiniz de kabul edilmedi? Yoklama teklifinizi mi
kabul edeceğiz?!
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Hayır efendim; önergeleri görüşmek için fırsat verilmedi.
GÜROL SOYLU (Devamla)-Bırakın Allah aşkına! Hangi önergeyi verdiniz?!
BAŞKAN-Sayın Soylu, siz konuşmanıza devam edin.
Sayın Kapusuz, lütfen...
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Gereksiz önergelerle, lüzumsuz önergelerle dolduruldu...
GÜROL SOYLU (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, bu maddede "belediyeler ve özel idareler"
diyoruz. Şimdi, değerli arkadaşlarım, özel idareler... (RP sıralarından gürültüler).
Lütfen...Biz sizi dinledik, siz de bizi dinleyin; yani, hem engelleme yapacaksınız hem de din
lemeyeceksiniz. Lütfen...
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş)-Niye dinleyeceğiz?! sen kendi Grubuna söyle!
GÜROL SOYLU (Devamla)- Benim Grubum engelleme yapmıyor; muhalefet olmasına rağ
men, her türlü desteği verdi.
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş)- Hani, milletvekilleriniz neredeler o zaman?
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Var mı? Var mı?
GÜROL SOYLU (Devamla)- Buraya çıkıp, Meclisin genel görünümüne bakarsanız, partilerin
durumunu görürsünüz. Meclisin İçtüzüğünü de bilirsiniz, sonra ona göre konuşursunuz.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Oraya çıkmadan da gözüküyor zaten.
GÜROL SOYLU (Devamla)- Şimdi, bu madde, belediyeler ve özel idareler için yazılmış. Ba
kın değerli arkadaşlarım, özel idarelerde çalışanların yüzde 99'u memurdur. Dolayısıyla, özel ida- 398 -
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relere bağlı kuruluşların özelleştirmesinde, bir fon tahsis edilmesi, biriktirilmesi ve çalışanlann,
öncelikle, iş kaybı tazminatlarının ödenmesi diye bir şey söz konusu değil.
Belediyelere gelince. Belediyeler, zaten, 1580 sayılı Belediyeler Yasasına göre, bu işlemleri
yapıyor. Eğer, siz, tasarının bu maddesiyle, belediyelere, kendilerine bağlı kuruluşlar için bir sa
tış imkânı tanırsanız ve bu gelirleri de bir fonda toplarsanız; belediyelerin hepsinin üzerinde haciz
var; ne haczi var; SSK'nın haczi var, vergi dairelerinin haczi var; ya onlara olan borçların ödenme
sinden muaf tutacaksınız ki, öncelikle, iş kaybı olan işçilerin tazminatını ödeyebilesiniz veyahut da
Maliye Bakanlığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu haciz koyduğu takdirde, bu fonda biriken meb
lağı alıp götürecek; benim zavallı işçim, yine, "ben tazminat alacağım" diye bekleyecek. Sayın Ba
kanım, bu çelişkiyi düzeltmemiz lazımdır.
SALİH KAPÜSUZ (Kayseri)- O halde, niye 20 bin kadroyu daha belediyelere sevk etmeye
uğraşıyorsunuz?
GÜROL SOYLU (Devamla)- Ayrıca, çok önemli bir konuyu tekrar size arz etmek istiyorum:
Biz -Sayın Bakanla konuştum- bir önerge hazırladık, ANAP milletvekilleri olarak imzaladık; Sa
yın Turhan Tayan da katıldı. Belediyelerin, artık, bundan sonra GİT, KİT, BİT kurmamaları lazım.
Duyuyoruz ki, daha şu anda, her belediye, beş tane, altı tane, yağmadan mal kaçırır gibi KİT kuru
yor. Bu yasa çıkıncaya kadar, bir genelgeyle, bunun yasaklanması gerekir; hatta, uygulanıncaya
kadar bunun yasaklanması lazım. Hem KİT'ten şikâyet ediyoruz, BİT'ten şikâyet ediyoruz, geç
mişteki belediye başkanlarını yargılamak için mahkemelere gönderiyoruz hem de arkasından
KİT'leri, BİT'leri çoğaltıyoruz.
Değerli arkadaşlarım, bu önergeye hepinizin katılmanızı rica ediyorum; aksi takdirde, KİT'le
ri çoğaltırsınız.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Devlet çoğaltıyor, devlet.
GÜROL SOYLU (Devamla)- Grubum adına, bunu, sizden istirham ediyorum, İktidar partile
rinden istirham ediyorum, Hükümetten istirham ediyorum, Komisyondan istirham ediyorum.
Hepinizi saygı ve sevgilerle selamlıyorum.(DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN- Sayın Soylu, teşekkür ediyorum efendim.
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Sayın Başkan...
BAŞKAN- Buyurun efendim.
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Soylu konuşmaları sırasında, Grubumuza yönelik it
hamlarda bulunmuştur, sataşmalarda bulunmuştur. (ANAP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN- Efendim, müsaade buyurun, alalım, ne diyor...
Efendim, hangi sözle Grubunuzu rencide etti?
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Konuşmaları sırasında, isim zikretmek suretiyle, Refah Par
tisine yönelik olarak, bu engellemelerle, ülke mcnfaatma aykırı sonuçlar ortaya çıkardığımızı iddia
ettiler; bu bakımdan, Meclisin elektrik sarfiyatına varıncaya kadar birtakım şeyler saydılar. Bir de,
isim zikretmeden "muhalefet engelleme yapıyor" dediler. Kendileri zaten muhalefet olamadıkları
için, muhalefet olarak bizi kastettiler; onu da arz etmek istiyorum.
BAŞKAN- Sayın Şener, bu ifadeleriniz zabıtlara geçti. Bununla yetinirseniz, mesele de çözümlenmiş olur. Yani, demek istiyorsunuz ki, Refah Partisi Grubu bunu engellemiyor; ama, böyle
bir özelleştirmeyi engelliyor. Onu mu söylemek istiyorsunuz?
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ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Evet.
BAŞKAN- Zapta geçmiştir; teşekkür ediyorum.
GÜROL SOYLU (İstanbul)- Sayın Başkan, onlar da özelleştirme modellerini getirsinler de,
engelleyip engellemediklerini görelim.
BAŞKAN-Sayın Soylu, yani, kürsüde söz verseydim daha mı...
Grupları adına başka söz talebi var mı? Yok.
Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Hacaloğlu, buyurun efendim.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşülmekte olan
Özelleştirme Yasa Tasarısının 26 ncı maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. He
pinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım, ülkemizde sosyal devlet anlayışının yeterince gelişmemiş olması, ülke
nin her yöresindeki belediyelere, belediye başkanlarına ek yükümlülükler getirmekte; belediyeler,
o eksikliğin yarattığı boşluğu doldurma çabasına girmektedirler.
Yine, örgütlü pazar ekonomisinin yetersizliğinden kaynaklanan, tüketicilerin ezilmesine ne
den olan koşulları gidermek amacıyla da, belediyeler çeşitli görevler üstlenmektedir.
Belediyeler, özellikle son yıllarda bir sosyal yara halini alan işsizlik, yetersiz istihdam koşul
ları ve iş alanları gibi konuları, belirli boyutlarda kapatabilmek için, yatırım alanlarına girmektedir
ler. Belediyelerin bütün bu faaliyetleri, ülkemizin içinde bulunduğu zor, dar ekonomik ve sosyal
ortamda, kaldıramayacakları yüklerin altında, taşıyamayacakları sorumlulukların altında faaliyet
te bulunmalarına neden olmaktadır.
Bugün ekonomimizin bir temel sorunu daha var; o da etkinlik. Ekonomide, ister yerel yöne
timlerde ister genel yönetimlerde, tüm ekonomik faaliyetlerin etkinlik kuralları içinde yürütülmesi
zorunludur. Kaynaklann giderek daha kıtlaşması, onların tahsis, dağıtım ve kullanımında etkinlik
kriterini ön plana çıkarmamızı zorunlu kılıyor.
Burada, özelleştirmeyle ilgili olarak yaptığımız tartışmalarda, KİT'leri sürekli olarak günah
keçisi konumuna soktuk; ancak, herhalde, şunu söylemek yanlış değil: Türkiye'de, kaynak kullanı
mı açısından, etkinlik açısından eri verimsiz, en olumsuz konumda olan kuruluşlar, öncelikle bele
diyeler, ondan sonra ikinci kategoride, Köy Hizmetleri, DSİ, Karayolları, Orman İşletmeleri gibi
katma bütçeli kuruluşlar geliyor; sonra da KİT'ler.
O nedenle, belediyeleri, ellerindeki kaynakları verimli kullanabilecekleri alanlara çekerek ge
reksiz açılımların önüne geçmek ve gelişmiş bölgelerdeki belirli ticarî faaliyetlerin özelleştirilme
si doğru bir karardır; ancak, bunu Türkiye'nin geneline yaygınlaştırdığınız zaman, büyük yanlışlık
larla karşı karşıya kalırsınız; çünkü, özelleştirmede iki boyutta; (dikey ve yatay boyutta) bir özel
leştirme stratejisi geliştirmek zorundasınız.
Yatay boyutta; yani, Türkiye'nin coğrafyası boyutunda, kalkınmada öncelikli yörelerde veya-'
hut da sosyal devlet, istihdam yaratıcı yatırımlar gibi konularda, yetersizlik olan alanlarda, il özel
idarelerinin yatırımlarının özelleştirilmesini beklemek çok gerçekçi değildir; ama, İstanbul'da,
özellikle Sayın Dalan döneminde kurulmuş bulunan birçok KİT'lerin, daha sonraki dönemde de
"Sözen KİT'leri" olarak anılan; ama, özünde, özelinde Sayın Bedrettin Dalan tarafından kurulmuş
olan KİT'lerin, önemli bölümünün özelleştirilmesi kaçınılmazdır. Ancak, bunu, Türkiye geneline
yaymak, Türkiye'ye yönelik bir model olarak almak çok yanıltıcı olur. Burada, bir hususu daha vur-400-
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gulamak istiyorum. Türkiye, birçok alanda reform ihtiyacı içinde, demokratikleşme ihtiyacı içinde,
ekonomide reformlar ihtiyacı içinde, sosyal alanda...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN- Buyurun efendim.
ALGAN HACALOĞLU (Devamla)- ...reformlar yapmak ihtiyacı içinde, bütün bunlar doğru;
ama, bir başka temel alanda da reforma ihtiyaç var; o da, yönetimde.
Türkiye, yerinden yönetim anlayışını, çoğulcu yönetim anlayışını, gerçek anlamda yerel yöne
timleri kendi ayakları üzerinde durabilecekleri katılım ve denetim kanallarının etkinlik kazanacağı
bir yönetim anlayışını ülkede yürürlüğe koymadan, yerel yönetimlerde özelleştirmenin başarılı ola
bileceğini düşünebilmek hayalden öteye gitmez.
Bugün belediyeler, belediye başkanlarının iradeleriyle endeksli yönetimlerdir. Kişiye yönelik
odaklaşmış bir irade, kentlinin katılmadığı, katılamadığı karar süreçleri, gerçek anlamda, o yörenin
yararına denetim altında ekonomik ve sosyal kararlar alınabilmesini oldukça güçleştirmektedir.
Dolayısıyla, burada bir iyi niyet ifadesi olarak, genel tanımlanyla kapsanmış bulunan yerel yö
netimlerde özelleştirme anlayışı, hem işin coğrafyası hem işin öncelikleri açısından çok ciddî şe
kilde irdelenerek ele alınmalı ve kesinlikle ileriye yönelik olarak ciddî, demokratik, çoğulcu yerel
yönetim anlayışını yaşama geçirecek bir reformdan sonra bir anlam kazanacağım hatırdan çıkarma
mamız gerekir.
Bu duygularla hepinize saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN- Sayın Hacaloğlu teşekkür ediyorum.
Sayın Gürkan, buyurun efendim.
H.ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Hükümetin yeni yıla -1995
yılma- çok iddialı bir özelleştirme programıyla başlıyacağı anlaşılıyor. Hükümet, Koalisyon aynen
devam eder ya da etmez, değişir; bunu bilemem; ancak, Koalisyonun en azından bir kanadı, bu iddiali özelleştirme programına sahip çıktığına ve yeni yıla bu programla girmeye kararlı olduğuna
göre, gecenin bu saatinde ışık yaksak da, ısınma için harcama yapsak da, bu konuda bazı noktalar
da uyarılar yapmayı görev biliyoruz.
Değerli arkadaşlar, şunu birkaç kere bu kürsüde tekrarlamamıza rağmen önce şunu vurgula
mak, iyici anlatmak ve kafalara sokmak zorundayız. Özelleştirme, günümüzde ne yazık ki bir mu
cize arayan, büyük sorunlarla, büyük sıkıntılarla karşı karşıya bulunan ekonomimizde çıkış yolu
arayan; ama, kestirme bir çıkış yolu arayan insanlar için, bir sihirli formül gibi değerlendirilmek
tedir, öyle algılanmaktadır. Yasa çıksın gitsin, nasıl çıkarsa çıksın; hiç bir kaygı yok, hiç bir ilgi
yok. KİT'lerin hepsini bu yasa içinde, olduğu gibi bir arada sat gitsin. İyi de niçin; olduğu gibi yok
pahasına satacağız? Hem satacaksak kime satacağız; devlet tekellerinin yerine, yeni yerli tekeller
mi yaratacağız, yabancı tekeller mi yaratacağız! hatta hatta özelleştirmeyi yabancılaştırmaya dö
nüştürüp yabancı devlet tekellerine mi açacağız? Bu kadar kaygısız, ilgisiz bir yasa tasarısını bura
da nasıl görüşebiliriz? Bu konuda, bu kürsüye çıkıp zaman alma pahasına kaygılarını, endişelerini,
uyarılarını yapan insanları, "devletin parasını harcıyorsunuz" diye eleştirmek, sanıyorum büyük
haksızlıktır.
Değerli milletvekilleri, özelleştirme, vergi almayan, doğru dürüst yatırım yapmayan, eğitim
yapmayan, çağdaş teknolojinin gereğini yerine getirmeyen, etkin işletmecilik ilkelerini uygulama-401-
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yan bir ekonominin sorunlarının çözümü olarak düşünülemez. Yok böyle bir şey! Bunu düşünen
aldanır. Yeter tasarruf oranınız olmayacak, olağanüstü lüks harcamalar yapacaksınız, gayri safı
millî hâsılanızdan yatırımlara yeterli kaynak ayırmayacaksınız, ondan sonra bütün bu sorunların
çözümünün anahtarını, geleceksiniz özelleştirmeye dayayacaksınız. Yok böyle bir şey! Bu kadar
kestirme yol, ucuz yol yok.
Ekonomimizin çok sorunu vardır ve de bizim bu sorunların neler olduğunu çok iyi bilmemiz
lazımdır. Bu çerçeveden baktığımız zaman, özelleştirmenin sihirli bir çözüm olduğunu zanneden
lerin, bunun böyle olmadığını anlamaları kaçınılmaz olacaktır.
Değerli milletvekilleri, bu uyarıyı yapmak bizim görevimizdir. Türk ekonomisinin sorunu çok
karmaşıktır, çok yönlüdür. Her birinin kendine göre önemi, kendine göre ağırlığı vardır. Bunları
düzeltmek, çok ciddî çabalar, gayretler gerektirir. Bunların çözümü, özelleştirme gibi bir formülle,
tümünün bir darbede, tümünün bir hamlede ortadan kaldırılmasıyla söz konusu olamaz. Ne yazık
ki, böyle bir havaya girilmeye başlandı, yani yeni bir anlayış, yeni bir hava şekilleniyor. Çeşitli çev
reler de bunu pompalıyor ve özelleştirme yaklaşımı içine girerek, Türkiye'nin bütün sorunlarını
özelleştirmeyle çözebileceğimiz gibi bir bekleyiş yaratıyorlar. Özelleştirme bazı bireysel sorunları
çözer; ama, Türkiye ekonomisi sorunlarının mucizevi bir anahtarı değildir.
Konuya teknik bir sorun olarak değil, bir ideolojik sorun gibi yaklaşmaktan vazgeçelim. Bir
özelleştirme saplantısı, bir özelleştirme tabusu içinde, bir ideolojik angajman içinde konunun çö
züleceğini düşünmeyelim.
Şimdi, böyle bir furyanın işleyeceği ve ne yazık ki, deneneceği anlaşılıyor. Böyle bir deneme
öncesinde durumu gerçek ölçüleri içinde görmenin, ben...
( Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
H.ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- ...şahsen yararlı olacağı kanısındayım. Değerli arkadaş
lar, bu açıdan baktığımız zaman, üzerinde durulması gereken temel nokta olarak da şu gözüküyor:
KİT'lerin daha etkin, daha verimli çalışması bir açık ihtiyaçtır. Bu konuda çok ciddî adımların atıl
ması gerektiği, çok köklü değişimlerin denenmesi gerektiği, yine tartışma götürmez bir gerçekçi
liktir.
Bakın, postadan yeni geldi, belki bazılarınıza da gelmiştir veya bugün yarın gelecektir, görmüşünüzdür, görmemişsinizdir. İstanbul Sanayi Odasının 500 büyük firmasının adı var. Burada 66 ta
ne kamu kuruluşu var. Burada yarattıkları değer, satış hâsıladan, ihracatları var. Bunların yok pa
hasına satılmalarını değil; titizlikle korunmalarını ortaya koyuyor. Eğer bunları korur ve illâ satacaksak, değerine satarsak, öyle lütfedip Şırnak'ı bir gün ısıtmayız; Ankara'da ne varsa, İstanbul'da
ne varsa, Şırnak'a taşıma imkânına kavuşuruz.
Hepinize saygılar. (CHP ve RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN- Sayın Gürkan, teşekkür ediyorum.
Değerli milletvekilleri, madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.
Şimdi, soru soracak olan arkadaşlarımızı tespit edeceğim:
Soru sormak isteyen arkadaşlarımı okuyorum: Sayın Kapusuz, Sayın Esengün, Sayın Erdal,
Sayın Gökalp.
Başka soru sormak isteyen sayın üye var mı? Yok.
Soru sormak isteyenleri tespit işlemini bitirdim.
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Değerli milletvekilleri, Sayın Kapusuz, Sayın Esengün, Sayın Erdal, Sayın Gökalp, Sayın Hü
kümetten soru soracaklardır.
Sırasıyla; Sayın Kapusuz, buyurun efendim.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkanım delaletinizle, Sayın Bakanımdan, aşağıdaki so
rularımın cevaplandırmasını istirham ediyorum.
Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 26 ncı maddesi, mahallî idarelerdeki özelleştirmeyi
ihtiva etmektedir. Belediye ve il özel idarelerine ait, ticarî amaçlı kuruluşların özelleştirilmesine ait
yetki, ilgili kurum veyahut da kuruluşun yetkili organlarına verilmektedir. Burada, bu yetkili or
ganlar, bahsi geçen özelleştirmeye yaklaşmadıkları, yapmak istemedikleri takdirde, bu kanunla, si
yasî iktidarın yaptırım gücü ne olacaktır? Şayet, özel idareler yapmayacak olur ise, baskı mı yapa
caklar; belediyeler yerine getirmeyecek olur ise, baskı mı yapacaklar? Bu yapacakları baskı ise, de
mokrasiyle bağdaşır mı?
Bir diğer sualim: "Gelirler özel bir hesapta toplanacak" deniliyor. Özelleştirmeden elde edilen
gelirlerin, öncelikle, iş kaybı tazminatına ve özelleştirmenin gerekli masraflarına gideceği ifade
ediliyor. Şayet geri kalırsa, gelir olarak bütçeye iade edilecek; yani, kendi bütçelerine dahil edile
cek deniliyor. Geçmişte, bu özelleştirme gelirlerinin genel bütçeye katılması uygun olmadığına gö
re, buradaki geri kalan gelirlerin, bütçeye uygunluğunu nasıl kabul edebiliyorlar?
Yine, aynı konuda, bu kadar katma değer üreten, bünyesinde istihdam gerçekleştiren BİT'lerin, bu masraflar karşılığında elden çıkarılmasını nasıl izah ediyorlar?
Bir diğer sualim; özelleştirme için müşavirlik, araştırma, pazarlama ve sair ihtiyaçları konu
sunda, Özelleştirme İdaresi yardımcı olacak. Bahsi geçen görevleri, Özelleştirme İdaresi yapacak
deniliyor. Bunun karşılığında bir talepleri olacak mı? Belediyelere, il özel idarelerine, ilave masraf
gelecek mi? Bu yaptıkları hizmetteki, ek görevdeki yetki sınırları ne olacaktır? Bir önceki madde
de, malî yönden...
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)- Sayın Başkan, bu arkadaşın sorduğu sualleri müneccim ol
sa bilemez. Bunlar hayalî şeylerle uğraşıyorlar.
M.RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Bakan bilir.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Müsaade ediyor musunuz Sayın Başkanım, son bir sualim da
ha olacak.
7

BAŞKAN- Buyurun efendim.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Bir önceki maddede...

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)- Soru sor; bu milletle alay etme. Otur yerine!..
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkanım, müdahale edildiği için susuyorum.
BAŞKAN- Sayın Balyalı...
Sayın Kapusuz, toparlar mısınız efendim. Lütfen...
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sual soruyorum; müdahale ettikleri için, elbette susmak mec
buriyetindeyim. Şayet gerekirse, cevap istiyorsa, veririm cevabını.
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)- Senin bu söylediklerin tutanaklara geçiyor... Ayıp, ayıp!..
Sakalından utan!..
BAŞKAN- Sayın Balyalı, gecenin bu saatinde... Rica ediyorum...
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Buyurun Sayın Kapusuz.
ŞABAN BAYRAK (Kayseri)-Balyalı, atarım dışarıya seni!
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Efendim, edep ve terbiyeye davet ediyorum.
BAŞKAN-Sayın Kapusuz...
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)^ Sayın Başkanım, istirham ediyorum... Son bir sual soracağım;
müdahale ediliyor.
Bir önceki maddede, hepimizin de bildiği gibi, iktisadî yönden, personel yönünden çok sıkın
tıda bulunan belediyelere -özelleştirmenin tabiî sonucu olarak- 20 bin kadro tahsis yetkisini, ilgili
kuruma verdik; dolayısıyla, bu tahsis edilen 20 bin kadro, bu kurumlara, belediyelere aktarılacak.
Zaten bu alanda sıkıntıları var, bir de özelleşecek olan BİT'lerden fazla çıkan personel sayısı var;
acaba, Siyasî İktidar, bu sayıyı da tekrar devletin bünyesine geri mi alacak? Bu konuya bir açıklık
getirilmesini istirham ediyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Kapusuz.
Sayın Bakan, ayrı ayn mı, toplu mu cevap vereceksiniz?
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Hepsine birden cevap verece
ğim.
BAŞKAN- Hepsine birden cevap vereceksiniz.
Sayın Esengün, buyurun efendim.
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)- Sayın Başkanım, yüksek delaletlerinizle, Sayın Bakanımız
dan aşağıdaki suallere cevap vermesini istirham ediyorum.
Bundan önce hazırlanan ve Yüce Meclisimize takdim edilen bir özelleştirme yasasının, Ana
yasa Komisyonundaki görüşmelerinde, Anavatan Partisini temsil eden komisyon üyeleri, belediye
iktisadî teşebbüslerinin de özelleştirilmesi yönünde veya o yolda yoğun istek ve taleplerde bulun
muşlardı. Buna rağmen, Hükümet -ki, o tasarının iki ay önceki bir tarihte yapılan görüşmelerindeydi ve zabıtlarla sabittir- belediye iktisadî teşebbüslerinin özelleştirilmesine kesinlikle yanaşmamış
tı ve karşı çıkmıştı. Bu geçen zaman içinde Hükümetteki bu fikir değişikliği ne sebeple husule gel
miştir; Anavatan Partisiyle yapılan bir pazarlığın veya varılan bir ortak görüşün neticesi midir?
26 ncı maddenin ikinci fıkrasında, "...belediye veya il özel idaresi tarafından özel bir hesapta
toplanan gelirler ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından öncelikle; özelleştirme uygulamaları
sonucu doğabilecek iş kaybı nedeni ile yapılacak tazminat ödemeleri ile gerektiğinde bu madde ge
reğince ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından özelleştirilecek diğer kuruluşlarda yapılacak
idarî, malî, teknik ve hukukî düzenlemelerin gerektirdiği harcamalarda kullanılır" deniyor.
Elde edilen gelir, burada bahsedilen kalemlere kâfi gelmediği takdirde, şu anda büyük malî
müzayaka içerisinde bulunan belediyeler aradaki farkı veya kâfi gelmeyen miktarı nereden bula
caklar, nasıl temin edecekler; özelleştirme idaresi kendilerine bu konuda bir katkıda bulunacak mı?
Şu anda BİT denilen, belediyelere ait veya özel idarelere ait ve bu maddeyle özelleştirilmesi
düşünülen, öngörülen, ticarî amaçlı kuruluşların sayısı ne kadardır, bu yönde Hükümette yeterli bil
gi var mıdır?
Bu maddenin son fıkrasında "belediye veya il özel idarelerinin yapacakları özelleştirme uygu-404-
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lamaları çerçevesinde özel ihtisas gerektiren konulara ilişkin müşavirlik, araştırma, pazarlama ve
teknik hizmetler; ilgili belediye veya il özel idaresininin talebi üzerine İdarece sağlanabilir" deni
yor. İdarenin bu konuda yeterli imkânı olabilecek midir? Van'dan İstanbul'a Sinop'tan Antalya'ya
kadar yüzbinlerce belediyede yapılacak özelleştirmede Kamu Ortaklığı İdaresi yeterli yardımı sağ
layabilecek midir?
Saygıyla arz ediyorum.
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Esengün.
Sayın Erdal buyurun.

>

•

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakandan sorularıma cevap
vermesini arz ediyorum.
Görüşmekte olduğumuz "Mahallî İdarelerde Özelleştirme Uygulamaları" başlıklı 26 ncı
maddde üzerinde soru soruyorum:
Soru 1- Bu maddede deniliyor ki; "Özelleştirmeyi, belediyeler veya il özel idarelerinin yetki
li organları yapar ve yürütür." Bu Özelleştirme daha yapılmadığına göre bu iki müessesede; yani,
belediyelerde veya il özel idarelerinde bu özelleştirmeyi kimlere ve nasıl yaptıracaklar?
Soru 2- Özelleştirmeden elde edilen geliri bu iki kurumdan hangisi ise; yani, belediyeler veya
il özel idareleri, özel bir hesapta biriktirir. Bu özel hesap, nasıl bir özel hesap olacak; yani, gizli mi,
açık mı, kurum adına mı, şahıs adına mı? Bu parayı kim kullanacak? Bunların açıklanmasını isti
yorum.
Soru 3 - "Özelleştirme yapılan belediye veya il özel idare kuruluşlarında iş kaybı tazminatı
ödenir" deniyor. Daha önceki maddelerde de gördük ki, bir kısmı iş kaybı tazminatını hak etme
miş, bir kısmı hak etmiş. Şimdi, aynı şekilde, burada da, iş kaybı tazminatını kaybetmiş olan şahıs
lara acaba bir hak tanıyacaklar mı? Yalnız, iş kaybı tazminatı kazanan kimselere bu para verilirse,
öbür şahıslara da burada bir hak doğar mı doğmaz mı; bunun açıklanmasını diliyorum..
Dördüncü sorum... (DYP sıralarından gürültüler)
MUSTAFA KUL (Erzincan) - Sayın Başkan, böyle olur mu, çıksın 10 dakika konuşsun bari;
soru sahibinin hakkı suiistimal etmemesi lazım.
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Sayın Başkan, soruların sorulma süresinin 10 dakikayı geçmeme
si lazım; ama, 10 dakikayı geçti.
BAŞKAN - Sayın Erdal...
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, dışarıdan kimse gazel okumasın. Burada zatı
âliniz yetkilidir ve ancak siz müdahale edebilirsiniz -daha önce Sayın Kamer Genc'in müdahale et
tiği gibi- başkası müdahale edemez. (DYP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Sayın Başkan, ne demek "gazef okumak"; gazel oku
yan kendisi... (DYP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)
BAŞKAN - Sayın Erdal, sorulan lütfen kısa soralım.
SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, İçtüzük, sorular kısa ve öz
olur diyor.
BAŞKAN - Sayın Karademir, rica ediyorum, gecenin bu saatinde...
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) - Ne demek; istediği gibi konuşamaz burada; olur mu böy
le şey, İçtüzük belli...
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BAŞKAN - Sayın Durutürk, rica ediyorum... (DYP sıralarından gürültüler)
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Şu ülkenin mallarını peşkeş çekiyorsunuz... (DYP sıralarından
gürültüler)
BAŞKAN- Sayın Erdal, sorularınızı daha kısa bir şekilde sorar mısınız efendim...
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sayın milletvekilleri konuşursa zamanı boş yere harcarız. Boş
yere zaman harcamayalım.
ERTEKtN DURUTÜRK (İsparta)-İçtüzük belli, sorular kısa olacak.

V

BAŞKAN-Sorunuzu tamamlayın efendim.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- 4 - "Özelleştirilecek diğer kuruluşlarda yapılacak idarî, malî,
teknik ve hukukî düzenlemenin gerektirdiği harcamaları da bu özelleştirmeden elde...(DYP sırala
rından sıra kapaklarına vurmalar, şiddetli gürültüler)
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)- İçtüzüğü tatbik edin lütfen, Sayın Başkan.
BAŞKAN-Sayın Ertekin, lütfen...
Sayın Erdal, sorunuzu tamamlayın efendim.
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)-İstismara gerek yok...
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sana sözüm yok, sen haklısın. İçtüzük belli, sorular kısa ve öz
olacak.
...edilen para kullanılır" diyor; yani, diğer müesseselerdeki bu hizmetler için buradan para har
canması, özelleştirmeden elde edilen paradan harcanması doğru mu, değil mi? Onun açıklanması
nı istiyorum.
5 - B u özelleştirmeden elde edilen...
Kâtip arkadaş lütfen gülmesin, ciddî olsun. Ya aşağı atın onu ya da orada ciddî olsun...
BAŞKAN-Sayın Erdal, lütfen... Muhatabınız benim efendim, rica ediyorum...
Buyurun.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-... "...bu harcamalardan sonra" diyor. Yani, tazminattan filan
sonra kalan miktar, ilgili belediye veya özel idarenin bütçesine gelir kaydedilir. Bu nasıl olacak?
Bu müessese satılıyor, yeni bir müessese kurulması gerekirken,,bu belediye veya özel idarenin büt
çesine...(DYP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, şiddetli gürültüler)
BAŞKAN- Sayın Erdal, sorunuzu lütfen sorar mısınız, efendim rica ediyorum. (DYP sırala
rından "neyi rica ediyorsun" sesleri, şiddetli gürültüler)
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- ...Bu, özelleştirmenin ruhuna aykırı değil mi?
Son soruyu soruyorum Sayın Başkan.
Belediye ve il özel iderelerin de yapacakları özelleştirme çerçevesinde özel ihtisas gerektiren
müşavirlik, araştırma, pazarlama, teknik hizmetlerin ... (DYP sıralarından sıra kapaklarına vurma
lar, şiddetli gürültüler)
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, sayın üyeyi uyarıyorum. (DYP ve SHP sıralarından gürültü
ler.)
Elimden başka bir şey gelmiyor ki, başka müeyyidem yok ki...

-406-

T.B.M.M.

B : 35

15 . 1 1 .1994

O:6

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli)- Başkan gibi davranmıyorsunuz.
CEMİL ERHAN (Ağrı)- Siz görevinizi yapmıyorsunuz, suiistimal ediyorsunuz.
BAŞKAN- Sayın Gözlükaya, Sayın Erhan, oturmazsanız oturumu kapatmayı öneriyorum.
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)-Çok ayıp ediyorsunuz.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sen ne karışıyorsun?
BAŞKAN- Sayın Gözlükaya, Sayın Erhan, Sayın Durutürk...
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)- Görevini suiistimal ediyorsun.
BAŞKAN- Sayın Durutürk, yerinize oturur musunuz lütfen. (DYP sıralarında "Oturmuyoruz"
seslen, sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)
ADİL AYDIN (Antalya)- Allah'tan korkun be!.. Sahtekârlığın bu kadarı görülmüş değil.
BAŞKAN- Sayın İdare Amirleri... Sayın idare Amirleri, rica ediyorum...
ADİL AYDIN (Antalya)- İdare Amiri seni atsın dışarı...
HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli)- İdare Amirlerinin seni indirmesi lazım oradan.
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli)- Yanlış yapıyorsunuz Sayın Başkan. Görevinizi doğru
yapın; yapmayacaksanız bırakın, böyle şey olmaz.(DYP sıralarından şiddetli gürültüler)
TURHAN TAYAN (Bursa)- Sizin göreviniz Meclisi çalıştırmak. Utanmıyor musunuz?.. Mec
listen utanmıyor musunuz?..
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, sükûnet avdet etmezse, ara vereceğim efendim... Yerlerinize
oturmazsanız ara vereceğim efendim. (DYP sıralarından şiddetli gürültüler)
ADİL AYDIN (Antalya)- Müslümansanız Müslüman gibi davranın; bu terbiyesizliğe gerek
yok.
RAHMİ ÖZER (Çanakkale)- Bak Başkan, eserini gör, yaptığını gör!..
BAŞKAN- Efendim, yerlerinize oturmazsanız ara vereceğim... (DYP sıralarından şiddetli gü
rültüler)
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)- Senin istediğin bu...
RAHMİ ÖZER (Çanakkale)- Gör ama... Gör yani... Gör şu vaziyeti...
NEVZAT ERCAN (Sakarya)-Devam ediyoruz Sayın Başkan.
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)-Şerefsiz herif!..
' BAŞKAN- Sayın Ercan... Sayın milletvekilleri, oturur musunuz yerinize... (DYP sıralarından
gürültüler)
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)- Meclisi çalıştırmak senin görevin be!..
ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Utanmıyor musun; orada Başkanlık yapıyorsun...
BAŞKAN- Sayın Kurt... Sayın Kurt... Rica ediyorum... Edepli olmanızı rica ediyorum.
ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Neyi rica ediyorsun!.. Yedi senedir Meclis böyle bir idare gör
medi.
BAŞKAN- Efendim, son sorunuzu sorar mısınız... Kısa sorun lütfen Sayın Erdal. (DYP sıra
larından sıra kapaklarına vurmalar, şiddetli gürültüler)
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TURHAN TAYAN (Bursa)-Daha devam edecek mi?!
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA VELİ ANDAÇ DURAK (Adana)- Sen de kısa
kes. Bırakın şu saatte... Yazık be!.. Vallahi ayıp be!.. Orada zevkten dört köşe oluyorsun. Ayıp olu
yor!..
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)- Sayın Başkan...
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Soracağım bir diğer soru şu... (DYP sıralarından şiddetli gürül
tüler)
BAŞKAN- Sayın Şener... Sayın Şener...
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA VELİ ANDAÇ DURAK (Adana)- Artık, tadında
bırakın. Ayıp oluyor vallahi!..
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Tamam Sayın Başkan, arkadaşımız sorularını bitirdi.
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)- Sayın Başkan, bakın, burada, bu Meclisin haysiyetini kü
çültüyorsunuz... Bakın, burada adamlar hanımlar gibi gülüyor, hanımlar gibi!..
IŞIN ÇELEBİ (İzmir)-Sayın Başkan, 5 dakika ara verin...
BAŞKAN- Sayın Bakan, soruları aldınız efendim; cevaplayacak mısınız?
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Cevaplıyorum Sayın Başka
nım.
BAŞKAN- Yazılı mı cevaplayacaksınız efendim? Sayın Bakan, yazılı cevaplama hakkınız
vardır.
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Hayır efendim. Sayın Erdal'ın
suallerinden başlayarak cevaplamak istiyorum.
Beşinci suali: "Aykırı mı, değil mi?" Aykırı değil...
Dördüncü suali: "Doğru mu, değil mi?" Doğru...
Üçüncü suali: "Hakkı yenir mi, yenmez mi?" Yenmez...
İkinci suali: "Özel hesap nasıl bir hesap olacaktır; gizli mi açık mı?" Açık...
Birinci suali: "Belediyeler ve özel idareler, özelleştirmeyi kimlere yaptıracak?" Yetkili kurul
larına...
Cevap bunlardır Sayın Başkanım.
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum.
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Esengün'ün sorularının cevap
ları:
"Niye özelleştirmeden vazgeçildi?" Hükümet böyle takdir etti...
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Bunlar gayri ciddî adamlar.
ŞABAN BAYRAK (Kayseri)- Gayri ciddî sensin, utanmaz adam!..
BAŞKAN- Sayın Bayrak, oturur musunuz yerinize...
ŞABAN BAYRAK (Kayseri)- Konuşmasını bilsin...
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Isparta)-Sayın Esengün'ün ikinci suali:
"Bu işlem nedir?" Yeniden yapılandırmadır...
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"BlT'ler ne kadardır?" Sayısı içişleri Bakanlığının konusudur, bizim konumuz değildir.
Dördüncü sual: "İdarenin yeterli imkânlan olabilir mi?" Olabilir...
Sayın Kapusuz'un sorulannın cevapları:
"Özel idare ve belediyeler istemezlerse, yaptırım gücü nedir?" Hükümetin bu konuda herhan
gi bir yaptınm gücü kullanmasına da gerek yoktur. Elbette ki, gelirleri, artarsa, belediyelerin büt
çesine kaydedilecektir; bu doğaldır.
"Hizmete karşılık ücret talepleri var mıdır?" Tasanda böyle bir düzenleme yapılmamıştır.
"20 bin kadro belediyeler için de kullanılacak mı?" Hayır, tasanda böyle bir düzenleme yok
tur.
Suallerin cevabı budur.
Sayın Başkan, teşekkür eder, saygılanmı sunanm.
BAŞKAN- Sayın Gökalp, siz keyfiyet mi ettiniz efendim?.. (DYP sıralarından gürültüler)
Lütfen, gecenin bu saatinde... Rica ediyorum...
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) - Sayın Başkan
sorular bitti.
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Sayın Başkanım, ben, "sual
ler bittikten sonra cevaplandıracağım" dedim, siz de bana söz verdiniz. O halde cevaplandırma işi
bitmiştir. Bunu arz ediyorum.
BAŞKAN- Efendim, istirham ediyorum... Sayın Gökalp daha önce kaydını yaptırdı, zabıtlara
geçti.
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Hayır efendim, Sorsaydınız.
BAŞKAN- Sayın Gökalp, soracaksanız, çok kısa...
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Sayın Başkan, amacım Meclis çalışmalannı engellemek de
ğildir.
BAŞKAN- Tabiî, hiç kimsenin amacı o değildir. Çok kısa olarak lütfen...
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Sayın Başkan, amacım Meclis çalışmalannı engellemek de
ğil, bilakis, Meclis çalışmalarına katkı yapmaktır. Bu bakımdan, soracağım suali sormuyorum, Yü
ce Meclise saygılar sunuyorum. (DYP sıralanndan "Bravo" sesleri, alkışlar)
BAŞKAN- Sayın Bakan, bir sual buldunuz mu efendim; yok değil mi?!..
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Sayın Başkan, sualin olup ol
madığı bana raci değildir; sual size tevcih edilmiştir. Siz, eğer, bunu sual niteliğinde sayıyorsanız
bana tevcih edeceksiniz. (DYP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar)
BAŞKAN- Efendim, soru, Başkanlığa hitaben sorulur; ama, Sayın Bakan takip eder bunu.
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Efendim, ben takip ediyorum;
sual niteliğinde olup olmaması sizin takdirinizdir. (DYP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar)
RAHMİ ÖZER (Çanakkale)- Böyle çıkamazsın bu işin içinden Başkan.
MEHMET ALİ YAVUZ (Konya)- Rezil ettin Sayın Başkan; o koltuğu bırakıp gitmen lazım.
BAŞKAN- Efendim, madde 3 fıkradan ibarettir. Verilmiş 26 adet önerge vardır; ancak, İçtü-409-
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zük gereği, 12 önergeyi, önce geliş sırasına göre, sonra aykırılık derecelerine göre okutup, işleme
koyacağım.
İçtüzüğün 85 inci maddesine göre verilen bir başka önerge daha var; onu da, ayrıca işleme ta
bi tutacağım.
Önergeleri okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kanun tasarısının 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "belediye ve il özel idareleri
ne ait" ibaresinin "belediyelere ait" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Abdullah Kınalı
Hatay

Sami Sözat
Balıkesir

A. Sezai Özbek

A. Yalçın Öğütcan

Kırklareli

Adana

Gerekçe: İl özel idarelerinin kanun kapsamı dışına çıkarılması amaçlanmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kanun tasarısının 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ile pay oranlarına bakılmak
sızın, her türlü iştiraklerindeki paylarının özelleştirilmesini" ifadesinin madde metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Abdullah Kınalı
Sami Sözat
Adana
Hatay
Balıkesir
A.'Yalçın Öğütcan
A. Sezai Özbek
Adana
Kırklareli
Gerekçe: İştirak paylarının kapsam dışına çıkarılması amaçlanmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kanun tasarısının 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının son satırında yer alan "organlarca belir
lenir" ifadesinden sonra gelmek üzere "ve onaylanır" ifadesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Abdullah Kınalı
Hatay

Sami Sözat
Balıkesir

A. Yalçın Öğütcan

A. Sezai Özbek

Adana

Kırklareli

Gerekçe: Getirilen değişiklikle, "belirleme"nin yanında "onaylama" da eklenmiş olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kanun tasarısının 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "belediye ve" ibaresinin mad
de metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Abdullah Kınalı
Hatay

A. Yalçın Öğütcan
Adana

Sami Sözat
Balıkesir
A. Sezai Özbek
Kırklareli

Gerekçe: Yapılan değişiklikle kanun kapsamı daraltılmış olacaktır.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kanun tasarısının 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü satırında yer alan "öncelikle"
ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Abdullah Kınalı
Hatay

Sami Sözat
Balıkesir

A. Yalçın Öğütcan

A. Sezai Özbek

Adana

Kırklareli

Gerekçe: Kanunda öncelikleri belirlemek, yapılacak uygulamalarda sorunlar çıkarabilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kanun tasarısının 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının yedinci satırında yer alan "idarî" ibare
sinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Abdullah Kınalı
Hatay

A. Yalçın Öğütcan
Adana

Sami Sözat
Balıkesir
A. Sezai Özbek
Kırklareli

Gerekçe: Özelleştirmeden önce mahallî idarelerde idarî yönden düzenleme yapmaya gerek bu
lunmadığından, söz konusu değişikliğin yapılması uygun olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kanun tasarısının 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "ilgili belediye
ve il özel idaresi tarafından bütçelerine gelir kaydedilir" ibaresinin "özelleştirme fonuna gelir kay
dedilir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Abdullah Kınalı
Hatay

Sami Sözat
Balıkesir

A. Yalçın Öğütcan

A. Sezai Özbek

Adana

Kırklareli

Gerekçe: Özelleştirme gelirlerinin tek fonda toplanmasında yarar bulunmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kanun tasarısının 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının, birinci, üçüncü, beşinci ve son satırında
yer alan "veya il özel idaresi" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Abdullah Kınalı
Hatay

A. Yalçın Öğütcan
Adana

Sami Sözat
Balıkesir
A. Sezai Özbek
Kırklareli

Gerekçe: Özelleştirme kapsamında daraltılması belli il özel idaresinin varlıklarının özelleşti
rilmemesi uygun olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kanun tasarısının 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif
ederiz.
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Sami Sözat
Balıkesir
A. Sezai Özbek
Kırklareli

Gerekçe: idarenin diğer görevlerinin yamnda, mahallî idarelerin özelleştirilmesi çalışmaların
da aynca bir görev alması uygun olmayacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kanun tasarısının 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının birinci satırında yer alan "belediye ve
ya" ifadesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Abdullah Kınalı
Hatay

A. Yalçın Öğütcan
Adana

Sami Sözat
Balıkesir
A. Sezai Özbek
Kırklareli

Gerekçe: İdarenin görevlerinin mümkün olduğunca azaltılması ve bu işlemlerin belediyelerin
kendi imkânlarıyla gerçekleşmesi uygun olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kanun tasarısının 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının birinci satırında yer alan "belediye ve
ya" ifadesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
• -,
Turgut Tekin
Adana

A. Sezai Özbek
Kırklareli

Sami Sözat
Balıkesir

Abdullah Kınalı
Hatay
A. Yalçın Öğütcan
Adana

Gerekçe: İdarenin görevlerinin mümkün olduğunca azaltılması il özel idarelerin işlemlerinin
kendi imkânlarıyla gerçekleştirilmesi uygun olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkranın "dör
düncü fıkra" olarak eklenmesini arz ve talep ederiz.
Turhan Tayan
Bursa

Işın Çelebi
İzmir

Cengiz Altınkaya
Aydın

Emin Kul
İstanbul
Gürol Soylu
İstanbul

"Belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birlikler tarafından ticarî amaçlı
faaliyette bulunmak üzere ticarî kuruluşlar kurulması, mevcut veya kurulacak şirketlere sermaye
katılımında bulunulması, Bakanlar Kurulunun iznine tabidir."
Gerekçe: Devletin ekonomideki ticarî faaliyetlerinin sınırlandırılması amaçlanmıştır.
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, önergeler geliş sırasına göre okutulmuştur.
Önergeleri, aykırılık derecesine göre işleme koyacağım.
Anayasaya aykırılık önergesi vardır. Öncelikle, onu okutup işleme koyacağım.
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Buyurun.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı Anayasanın 5,10,18,35
inci maddeleri başta olmak üzere Anayasaya aykırılık taşımaktadır. Görüşmelerde değerlendirilme
sini arz ve teklif ederiz.
Salih Kapusuz
Kayseri

Lütfü Esengün
Erzurum

Hüseyin Erdal
Yozgat

Salih Kapusuz
Kayseri

Mustafa (İnaldı
Konya

Şaban Bayrak
Kayseri

KÂTİP ÜYE CENGİZ ÜRETMEN (Manisa) -İki tane "Salih Kapusuz" imzası var Sayın Baş
kan.
GÜROL SOYLU (İstanbul)- Aynı kişinin iki imzası varsa onun geçerliliği yoktur Sayın Baş
kan.
Mustafa Ünaldı

Şaban Bayrak

Ahmet Remzi Hatip

Konya

Kayseri

Konya

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Hepsini okutun Sayın Başkan.
BAŞKAN- Neyin hepsini efendim?!..
KÂTİP ÜYE CENGİZ ÜRETMEN (Manisa)-Okuduk hepsini işte...
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Benim ismimin de okunması lazım, benim ismimi okumadı
herhalde, bakar mısınız?
KÂTİP ÜYE CENGİZ ÜRETMEN (Manisa)- Zabıtlara baksın efendim, var mı, yok mu...
Okudum efendim hepsini.
BAŞKAN- Önergedeki isimleri okuduk efendim. Sayın Erdal, hepsi okundu.
MELİH PABUÇÇUOĞLU (Balıkesir)-Efendim, duyamıyoruz.

,

BAŞKAN- Efendim, Sayın Erdal, "benim önergede imzam var; ama, ismim okunmadı" diyor.
Zabıtlara geçmesi açısından; mesele budur.
KÂTİP ÜYE CENGİZ ÜRETMEN (Manisa)- Ben de "okudum" diyorum, efendim.
TURHAN TAYAN (Bursa)-Bir daha oku da duyulsun!..
BAŞKAN- İsimleri lütfeder misiniz Sayın Üretmen; sadece imzaları..
Salih Kapusuz
Kayseri

Lütfü Esengün
Erzurum

Hüseyin Erdal
Yozgat

Mustafa Ünaldı

Şaban Bayrak

Ahmet Remzi Hatip

Konya

Kayseri

Konya

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum.
Sayın Komisyon bu önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA VELİ ANDAÇ DURAK (Adana)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
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BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN-Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmadı.
HÜSEYÎN ERDAL (Yozgat)- Sayın Başkan, söz istiyorum.
BAŞKAN- Sayın Erdal, önerge üzerinde mi?..
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Evet, Sayın Başkan.
BAŞKAN- Buyurun efendim.
HÜSEYÎN ERDAL(Yozgat)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan Özelleş
tirme Yasa Tasarısında, görülüyor ki, arkadaşlar heyecanlı; kimse kimseye tahammül edemiyor.
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa)-Hiç de öyle bir şey yok...
ORHAN ŞENDAĞ (Adana)-Madde üzerinde konuş.
BAŞKAN-Sayın Erdal, Anayasaya aykırılığı ifade eder misiniz efendim.
ERTEKÎN DURUTÜRK (İsparta)-Başkana söyleyin, Başkanın görevi bu, Divanın görevi...
BAŞKAN- Rica ediyorum efendim, müsaade buyurun...
HÜSEYİN ERDAL (Devamla)- Bu maddenin Anayasaya aykırı olduğunu biz iddia ediyoruz.
Benden önce konuşan Anavatan Partisi sayın sözcüsü, burada, madde üzerinde hiç konuşma
dan, yalnız, Refah Partisinin, bu tasarının kanunlaşmasını engellediğinden bahsederek, bize tariz
de bulunurken, hiçbir Doğru Yol Partili arkadaşımız reaksiyon göstermedi.
SAMİ SÖZAT (Balıkesir)- Konuş... Konuş!..
HÜSEYİN ERDAL (Devamla)- Ancak, nedense, biz kürsüye çıkınca, arkadaşlarımız bize ta
hammül edemiyor. Sizin tahammül etmeniz veya etmemeniz bizi ilgilendirmez. Biz, burada ger
çekleri söyleriz* Biz, Genel Kurula ve bizi buraya gönderen kuvvete, millete hitap ederiz.
Değerli arkadaşlar, biz, neden "Bu madde Anayasaya aykırı" diyoruz: Aslında, bendeniz daha
önceki konuşmamda da değindim; bu maddeye göre, belediyelerin ve il özel idarelerinin kendile
rine ait ticarî müesseseleri özelleştiriliyor; ancak, bu özelleştirmeden elde edilen meblağla, gelirle
yeni bir yatırım yapılmıyor. Dolayısıyla, burada çalışan insanlar işsiz kalıyor, yeni bir iş sahası da
açmıyoruz. Halbuki, Anayasaya göre, bizim, fırsat eşitliğini sağlamamız lazım. Yani, hem orada
çalışan insana yeni bir iş bulacağız, hem de ondan sonra gelecek insanlara iş bulacağız. Çalışan bir
işyerini kapatıp, buradaki işçileri dışarı atmamız, Anayasanın eşitlik ilkelerine aykırıdır. Siz, bun
lara yeni bir müessese kurmadan, "Anayasaya uygun Özelleştirme Kanunu çıkarıyoruz" diyemez
siniz. Biz, o bakımdan, bunun, Anayasa aykırı olduğunu iddia ediyoruz ve bu maddenin mutlaka
Anayasa Mahkemesinden dönmesi gerektiği kanaatindeyiz.
Bu bakımdan, maddenin, Anayasaya uygun hale getirilmesini temenni ediyoruz, tavsiye edi
yoruz. Tabiî, yetki, irade Genel Kurulundur, Genel Kurul ne isterse o çıkar; buna da saygımız var.
Şunu bir kere daha arz ediyorum: Birbirimize tahammül edelim. Hepimizin sabrının bir sınırı
var. O bakımdan, hiçbir arkadaş, kendisini, iktidardayım, şuradayım, buradayım diye başka türlü
görmesin. İktidarın daha tahammüllü olması lazım.
Bendeniz 1977 - 198Ö yılları arasında milletvekiliydim. O zaman, iktidar, hiçbir zaman, mu-414-
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halefeün konuşmalarına reaksiyon göstermez, gayet olgunlukla, kalkar burada cevap verirdi. Ben,
şimdi şaşırıyorum ve hiç öyle bir toplantı görmüyorum. Sayın Bakanların oturduğu gibi, milletve
kili arkadaşlanmız da sabırla oturur, kalkar cevabım verir, bu iş de böylece biter. Tahammülsüzlü
ğünüz neden ileri geliyor anlamıyorum.
Biraz daha tahammüllü olalım, birbirimize saygı duyalım; hepinize saygılar sunarım. (RP sı
ralarından alkışlar)
ALÂETTİN KURT (Kocaeli)-İçtüzüğe uyun.
BAŞKAN-Sayın Erdal, teşekkür ediyorum.
Değerli milletvekilleri, önerge üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmadı.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
12 önergeyi, aykırılık derecesine göre okutup; işleme tabi tutacağım:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kanun Tasarısının 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ile pay oranlarına bakılmak
sızın her türlü iştiraklerindeki paylarının özelleştirilmesine" ifadesinin madde metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz.

BAŞKAN- Sayın Komisyon katılıyor mu?

Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
*
'

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA VELİ ANDAÇ DURAK (Adana)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN- Sayın Hükümet?..
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadı.
Söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi işleme koyuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kanun Tasarısının 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Belediye ve" ibaresinin mad
de metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?

,

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA VELİ ANDAÇ DURAK (Adana)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
-415-
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BAŞKAN-Sayın Hükümet?..
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKÖN DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN- Katılmıyorsunuz.
Söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi işleme koyuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kanun Tasarısının 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Belediye ve il özel idareleri
ne ait" ibaresinin "Belediyelere ait1" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaştan
BAŞKAN-Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMÎSYONU ADINA VELİ ANDAÇ DURAK (Adana)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN- Önerge sahiplerinden söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Bir başka önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kanun tasarısının 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü satırında yer alan "öncelikle"
ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve Arkadaşları
BAŞKAN-Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA VELİ ANDAÇ DURAK (Adana)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN- Sayın Hükümet?..
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)-Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN- Önerge üzerinde söz talebi?.. Yok.
. Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Bir başka önergeyi okutuyorum:
-416-
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Bir başka önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kanun tasarısının 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının yedinci satınnda yer alan "idarî" ibare
sinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin v
Adana
ve Arkadaşları
BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA VELİ ANDAÇ DURAK (Adana)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN- Sayın Hükümet?..
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN- Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Bir başka önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kanun tasarısının 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci, üçüncü, beşinci ve son satınnda
yer alan "veya il özel idaresi" ibaresinin madde metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve Arkadaşları
BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA VELİ ANDAÇ DURAK (Adana)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN- Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmadı.
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok,
Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Bir başka önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kanun tasarısının 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının son satırında yer alan "organlarca belir
lenir" ifadesinden sonra gelmek üzere "ve onaylanır" ifadesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve Arkadaşlan
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA VELİ ANDAÇ DURAK (Adana)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN- Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı.
önerge sahibinin söz talebi? Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Bir başka önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kanun tasarısının 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "ilgili belediye
ve il özel idaresi tarafından bütçelerine gelir kaydedilir" ibaresinin "Özelleştirme Fonuna gelir kay
dedilir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve Arkadaşları
BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA VELİ ANDAÇ DURAK (Adana)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Sayın Hükümet?
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. BAŞKAN- Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı.
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kanun tasarısının 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif
ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA VELİ ANDAÇ DURAK (Adana)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Sayın Hükümet?
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN-Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı.
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok.
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kanun tasarısının 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının birinci satırında yer alan "belediye ve
ya" ifadesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA VELİ ANDAÇ DURAK (Adana)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Sayın Hükümet?
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN- Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı.
Önerge, sahibinin söz talebi?.. Yok.

-

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kanun tasarısının 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının birinci satırında yer alan "belediye ve
ya" ifadesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA VELİ ANDAÇ DURAK (Adana)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Sayın Hükümet?
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN- Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı. Önerge sahibinin söz talebi var mı? Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkranın dör
düncü fıkra olarak eklenmesini arz ve talep ederiz.
Turhan Tayan
Bursa
ve arkadaşları
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"Belediyeler ve diğer mahallî idareler ile bunların kurdukları birlikler tarafından ticarî amaçla
faaliyette bulunmak üzere ticarî kuruluşlar kurulması, mevcut veya kurulacak şirketlere sermaye
katılımında bulunulması Bakanlar Kurulunun iznine tabidir."
BAŞKAN-Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA VELİ ANDAÇ DURAK (Adana)- Katılmayı ar
zu ediyoruz; ama, ekseriyetimiz olmadığı için katılamıyoruz.
BAŞKAN- Sayın Hükümet?..
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Hükümet olarak katılıyoruz
Sayın Başkanım.
BAŞKAN- Önerge sahiplerinden söz talebi var mı? Yok.
Değerli milletvekilleri, önergeye Sayın Hükümet katılıyor, Sayın Komisyon ekseriyeti olma
dığı için katılamıyor. Bu şartlar tahtında önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önerge kabul edilmiştir.
Değerli milletvekilleri, müzakereye konu 26 nci maddeyi, kabul edilen bu önerge istikametin
deki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler....Kabul etmeyenler... Madde kabul
edilmiştir.
27 nci maddeyi okutuyorum:
Vergi Muafiyeti

,

MADDE 27. - Bu Kanun hükümleri gereğince yapılacak özelleştirme uygulamalarına ilişkin
işlemler (sözleşmeler dahil) her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
BAŞKAN- Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Abdüllatif Şener, Anavatan Par
tisi Grubu adına Sayın Gürol Soylu; kişisel olarak da, Saym Algan Hacaloğlu, Sayın Uluç Gürkan,
Sayın Ali Dinçer ve Sayın Cevat Ayhan söz istemişlerdir.
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Şener; buyurun.
RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gö
rüşülmekte olan 720 sıra sayılı Özelleştirme Kanunu Tasarısının 27 nci maddesi üzerinde Grubum
adına söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.
Bu madde incelendiğinde hemen görülmektedir ki, söz konusu 27 nci maddeyle, özelleştirme
uygulamalarına ilişkin işlemlere vergi muafiyeti getirilmektedir; yani, doğrudan doğruya vergi
muafiyetini içeren bir hüküm, 27 nci maddede, tanzim edilmiş, düzenlenmiş bulunmaktadır.
Aslında, bu konuyla ilgili olarak dikkatimizi çeken ilk nokta, bu Meclisten, çelişkiler içeren
birtalam farklı kanun maddelerinin geçmekte oluşudur. Vergiciler arasında da tartışılan bir konu
vardır; bu konu, vergi muafiyetiylc ilgili düzenlemelerin vergi yasalarında yer almasıyla ilgilidir ve
nitekim, bu Meclisten değişik vergi kanunları geçmiş; bu vergi kanunlarında da, vergi muafiyetle
rinin, ancak, vergi kanunlarında yapılacak değişikliklerle gerçekleştirilebileceği ifade edilmiştir.
Daha bundan kısa bir süre önce, Genel Kurulda görüşülen bir vergi kanunuyla ilgili tasarıyı hatır
lıyorum. Bu tasarıda buna benzer bir hüküm yer almıştı ve diğer kanunlarda vergi muafiyetiyle il
gili hükümlerin yer alamayacağı ifade ediliyordu.
Aynı şekilde, Katma Değer Vergisi Kanununda da benzer bir hüküm vardır ; Katma Değer
Vergisinden muafiyet ve istisnanın, ancak ilgili kanunda yapılacak düzenlemeyle mümkün olacağı
ifâde edilmektedir.
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Daha önce Genel Kuruldan geçen ve bu ifadeleri içeren kanun tasarıları da mevcut Sayın Hü
kümet tarafından Genel kurula getirilmiştir, elimizdeki tasarı da mevcut Hükümetin tasarısıdır ve
iktidarın desteklediği bir. metindir. Hükümet çelişki içerisinde olabilir; ancak, milletvekillerinin,
yasama organının, bu çelişkiler içerisinde kabullerde bulunmasını uygun bulmadığımı, burada ifa
de etmek istiyorum. Eğer tutarlılık anyorsak, Genel Kuruldan geçen bu hükümler arasında bir
uyum arıyorsak, kendi içimizde çelişkiye düşmek istemiyorsak, bu muafiyet maddesinin buradan
çıkarılması lazımdır; çünkü, daha önce düzenlenen ve Genel Kurulda oylamp kabul edilen pek çok
hükümle, bu hüküm, çelişki teşkil etmektedir.
Bu maddenin mahiyeti üzerinde de bir değerlendirme yapmak istiyorum.
Bildiğimiz gibi, özelleştirmeyle, aynı zamanda gelir temin etmek amaçlanmaktadır. Devlet,
özelleştirme uygulamaları sonrasında gelir elde edecektir; ancak, önümüzdeki tasarının 27 nci mad
desiyle, devlet, özelleştirme nedeniyle ortaya çıkacak bazı gelirlerinden fedakârlıkta bulunmakta ,
bazı vergilerden vazgeçmektedir; bunun da kendi içinde bir başka çelişki olduğunu, burada ifade
etmek istiyorum.
Bu muafiyet hükmüyle hangi vergilerden vazgeçilecektir; belki, bunun da tahlil edilmesi, de
ğerlendirilmesi gerekebilir. Madde metninde de ifade edildiği gibi, her türlü resimler; yani, özel
leştirme uygulamalarına ilişkin olarak söz konusu olan resimler, harçlar ve vergiler, muafiyet kap
samı içerisindedir. Değişik damga resimleri, alım satımla ilgili değişik harçlar ve özellikle Kurum
lar Vergisine yönelik muafiyetlerin, bu madde kapsamında olabileceği açıktır.
Burada da, aslında itiraz edilmesi gereken bir nokta vardır; çünkü, özelleştirme uygulaması dı
şında cereyan eden, belli bazı şirketlerin diğer bazı şirketlere devriyle ilgili işlemlerden bu vergiler
alınırken, özelleştirmeyle ilgili işlemlerde vergi muafiyetinin tanzim edilmiş olması, eşitlik ilkesi
ne uygun düşmez.
Kurumlar Vergisi Kanununun sonunda, tasfiye, devir ve birleşmeyle ilgili hükümler vardır.
Dolayısıyla, şirketlerin birbirlerini devralmaları veya bir şirketin tasfiyeye uğraması sonucu birleş
me olayının ortaya çıkması halinde; bu kuruluşlardan, kurumlardan vergilerin nasıl alınacağıyla il
gili hükümler, bu kanunda ayrıntılarıyla düzenlenmiştir; ancak, aynı işlemler, özelleştirmeyle ilgi
li olarak meydana gelirse; bunun vergi uygulaması dışında kalacağı ifade edilmektedir. Bu, doğru
dan doğruya, eşit durumdaki işlemlerde farklı uygulamayı ortaya çıkaracaktır ve bu da adaletli bir
durum olarak değerlendirilemez.
Böylesine bir vergi muafiyeti, teşvik amacına yöneliktir. Daha doğrusu, teşvik amacına yöne
lik birtakım vergi düzenlemelerinin, beklenen, amaçlanan sonuçların ortaya çıkmasında etkili ola
cağı düşüncesi vardır bazı çevrelerde; ama, doktrinde, bu konu da tartışmalıdır.
Teşvik muafiyetlerinin teşvik edici niteliğinin olup olmadığı, her zaman sorgulanmıştır. Özel
likle, Türk vergi sistemine 1960 yılı sonrasında giren bu teşvik uygulamalarının, aslında, gelir da
ğılımını bozmaktan, yüksek gelir gruplarına muafiyetler tanımaktan, yüksek gelir gruplarının ver
gi yükünü düşürmekten başka hiçbir sonuç doğurmadığı da, zaman zaman ciddî olarak iddia edil
mektedir. Bu iddialara rağmen, 1960 yılından bugüne kadar da, vergi teşviklerinin, gerçekten yö
neldiği amaca uygun sonuçlar ortaya çıkarıp çıkarmadığı konusunda, maliye teşkilatı da, somut ve
riler, dokümanlar ortaya koymamıştır, koyabilmiş değildir.
Buna rağmen, hâlâ, bu teşvik sistemini vergi bazında da yaygınlaştırmaya çalışmanın, doğru
dan doğruya ortaya bir vergi adaletsizliği çıkardığa kesin bir olaydır.
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Devlet, gelirin yeniden dağıtımında, vergi vasıtasıyla etkili olmaktadır. Bu etkisini kullanır
ken, ekonomideki mevcut gelir dağılımındaki bozulmayı olumlu yönde yönlendirmesi gerekir; ya
ni, gelir dağılımını daha adaletli hale getirmesi gerekir; ama, teşvik sistemiyle sağlanan muafiyet
lerle, devlet, gelir dağılımını daha adaletli hale getireceği yerde, daha da bozmakta ve daha da ada
letsiz hale getirmektedir.
Diğer taraftan, Türk vergi sisteminin adaletsiz yapısı, bu ve bunun gibi maddelerle daha ada
letsiz bir hale dönüşmektedir. Nitekim, Türk vergi sistemi incelendiğinde, bu, hemen görülen bir
gerçektir. Yapılan bir hesaplamaya göre, Türk vergi sistemi bünyesinde tahsil edilen vergilerin
yüzde 85'i, aşağı yukarı düşük gelir gruplarına yönelmiş durumdadır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN- Buyurun efendim.
ABDÜLLATÎF ŞENER (Devamla)-1995 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı Türkiye Büyük Millet
Meclisine intikal etmiştir. Maliye Bakanının verdiği bilgiler ve bütçe dokümanlarının gösterdiği
gerçek, harcamalar üzerinden alınan vergilerin, vergi gelirleri içerisindeki payının yüzde 55'e yak
laştığı yönündedir. Görünen rakamlar da, aynı zamanda, her yıl, harcamalar üzerinden alınan ver
gilerin, vergi gelirleri içindeki payının artmakta olduğunu göstermektedir/Dolayısıyla, vergi sis
temi, sürekli olarak, düşük gelir gruplarına, daha adaletsiz, daha fazla yönelme özellikleri taşımak
tadır. Belirtmiş olduğum gibi, bu da, Anayasadaki sosyal devlet ilkesini de tartışma zeminine çe
kecek bir durum ve uygulamadır.
Bu yıl içerisinde Meclisten bazı kanun tasarıları geçti; bu tasarılarda, eskiden vergiden muaf
olan, düşük gelir gruplarından, seyyar satıcılar, kalaycılar, ayakkabı tamircileri, vergi kapsamı içe
risine alındı; vergi ödeme kapasitesi olmayan bu insanlardan vergi alınacağıyla ilgili hükümler dü
zenlendi. Ek vergi çıkarıldı, net aktif vergisi yürürlüğe girdi ve zaten vergi yükü bir hayli ağır olan
küçük esnafın vergi yükü, daha da ağırlaştırıldı. Bir vergi adaletini böylesine bozan düzenlemeler...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN- Sayın Şener, toparlar mısınız efendim.
ABDÜLLATÎF ŞENER (Devamla)-Bitiriyorum efendim.
Vergi adaletini böylesine, sürekli bozan hükümler Genel Kuruldan geçerken, şimdi, böylesine
pek çok çelişkileri de içeren bir vergi muafiyeti maddesiyle karşı karşıyayız. Bu maddeye olumsuz
oy vereceğimizi ifade eder; saygılar sunarım.
BAŞKAN-Sayın Şener, teşekkür ederim.
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Soylu; buyurun efendim.
ANAP GRUBU ADINA GÜROL SOYLU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
27 nci maddeyle ilgili, Grubumun görüşlerini kısaca arz etmek istiyorum."Öncelikle, Abdüllatif Şener arkadaşıma teşekkür etmek istiyorum; önemli bir konuya temas etti, yapıcı bir konuşma
yaptı. Doğrudur söyledikleri; ben de aynı çerçevede bazı misalleri kısaca arz etmek istiyorum.
Değerli arkadaşlarım, KDV Kanunu, 2.11.1984 yılında yürürlüğe girmiş, 3065 sayılı Kanun
dur. Burada aynen, "diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümleri, bu vergi bakımından
geçersizdir. Katma Değer Vergisine ilişkin istisna ve muafiyetler; ancak, bu Kanuna hüküm eklen
mek veya bu Kanunda değişiklik yapmak suretiyle düzenlenir" deniyor.
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Şimdi, aynı şekilde, 5.9.1992 tarihinde bir Erzincan Kanunu çıktı. Burada da her türlü vergi ve
KDV'den muaf deniyor; ancak, Gelirler Genel Müdürlüğü, haklı olarak, KDV Kanunu gereğince,
bu Erzincan Kanununun 19 uncu maddesini geçersiz saymaktadır. Dolayısıyla, Sayın Bakanla da
görüştüğümüzde, böyle bir önergenin mevcut olduğunu bize ifade ettiler; bundan memnunluk duy
duk. "KDV hariç diye" açıklıkla belirtmek lazım; aksi takdirde, hukukî durumlar ortaya çıkar.
Ayrıca, bir konuyu da belirtmeden geçemeyeceğim; "engelleme, engellememe" diye, demin
bir sürü tartışmalar ortaya atıldı...
Şimdi, değerli arkadaşlarım, ben, şahsım olarak, hakikaten, her türlü özveriyi göstererek bura
ya geldim ve göstermeye de çalışıyorum; Parti olarak da gösteriyoruz, hiçbir engellemeye, şuna bu
na tevessül etmedik; ama, Salı günkü Sabah Gazetesinde, ne yazık ki -şimdi getirip verdiler- bizim
bu iyi niyetimize rağmen, Hükümet, SHP'nin ve ANAFın bulunmadığını basma aksettirmiş ve boş
sıralar yer almış; bundan üzüntü duydum; bunu belirtmeden geçemeyeceğim.
Bu tür şeylere sebebiyet vermemenizi tekrar istirham ediyor; hepinize saygılar sunuyorum.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Desteğe devam edin...
BAŞKAN-Sayın Soylu, teşekkür ediyorum.
Grupları adına başka söz talebi?.. Yok.
Kişisel söz talebinde bulunan değerli arkadaşlarıma söz vereceğim.
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum...
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, konuşma sıramı Sayın Gökalp'e veriyo
rum.
BAŞKAN- Peki efendim; ilk söz sizindi.
Buyurun Sayın Gökalp.
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gecenin bu saatinde, Yü
ce Kurulu saygılarımla selamlıyorum. 27 nci maddeyle ilgili şahsî görüşlerimi dile getirmek istiyo
rum.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bakınız, 27 nci madde, "bu kanun hükümleri gereğince ya
pılacak özelleştirme uygulamalarına ilişkin işlemler, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır" di
yor.
Yani, özelleştirilecek, satılacak, satışta, cebinde milyarları olan kişiler, şirketler bir kuruş ver
gi vermeyecek... Bu, Anayasanın sosyal devlet ilkesine aykırıdır. Anayasanın sosyal devlet ilke
sinde "her kişi, kurum, müessese devlet giderlerini karşılamada, malî açıdan, gücüne göre vergi ve
rir" deniyor. Devletin elindeki KİT' lcr satılacak, bu satıştan dolayı bu mal edinmeden dolayı, sa
tıma konu olan malı alan ve cebinde trilyonları olan'kişiler, kuruluşlar bir kuruş vergi vermeyecek...
Böyle sosyal adalet anlayışı olur mu?!
Siz, dar gelirli memurdan, dar gelirli işçiden ve tarlasına gübre atamayacak durumda olan çift
çiden yüzde 5 oranında Stopaj Vergisi alacaksınız; ama, bir çırpıda trilyonlarla oynayan, rahat bir
şekilde KİT'leri satın alan kişi, devlete bir kuruş vergi vermeyecek... İşte, bu, sosyal deVlet anlayı
şına aykırıdır. Bu bakımdan, bu maddenin yeniden düzenlenmesi gerekir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye, vergi konusunda, çok kazanan insanlar için bir
cennet; ama, az kazanan insanlar için bir çiledir; çilehanedir.
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Evet, tekrar ediyorum; devlete, 1994 yılında, en küçük esnaf; yani, bir bakkal, bir manav, bir
kunduracı, sanayide bir oto boyacısı, küçük bir tamirci, en azından 40-50 milyon lira arasında ver
gi vermiştir.
Dün, kendi ilim olan Kırşehir'de bir televizyon programına katıldım.
Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; çok samimî olarak söylüyorum; bu televizyon progra
mında şahsıma yönelen tüm sorular küçük esnaftan geldi. Şunu söylediler bana: "Kardeşim, biz si
zi temsilci olarak oraya gönderdik; siz bizim hak ve mcnfaatlanmızı neden korumuyorsunuz?!" Bi
zim, orada, inanır misiniz; sıktılar, suyumuzu çıkardılar. Kendilerine hak verdim; en küçük esnaf,
50 milyon lira vergi veriyor; ama bu tasarıya bakıyoruz; trilyonları kazanacak, beş kuruş vergi ver
meyecek... Olmaz böyle şey arkadaşlarım!
Bu bakımdan, tasarının bu maddesinin düzeltilmesi gereğine inanıyor; bu duygularla, Yüce
Kurulu saygılarla selamlıyorum.
BAŞKAN- Sayın Gökalp, teşekkür ediyorum.
Sayın Gürkari?..
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)-Vazgeçtim Sayın Başkan.
BAŞKAN-Peki.
Sayın Dinçer?.. Yok.
Sayın Ayhan, buyurun efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 720 sı
ra sayılı kanun tasarısının 27 n'ci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım.
Muhterem arkadaşlar, bu maddeyle, özelleştirme uygulamalarında vergi muafiyeti getirilmek
tedir. Özelleştirmede, yerli ye yabancı sermaye, özelleştirilen tesisleri satın alacak, biz de burada,
bu maddeyle bunlara vergi muafiyeti getiriyoruz.
Muhterem arkadaşlar, vergi, bir memleketin giderlerini karşılamak için bir kaynaktır. Vergi
toplanır ve milletin ihtiyacı için harcanır. Tabiî, vergi toplanmasında ilk temel husus, verginin ada
letli olmasıdır. Nitekim, tarih boyunca, krallara karşı, tebalannın en büyük isyanlarının temel sebe
bi, vergilerin haksız ve keyfî olmasıydı. Nihayet, "vergi kanunsuz olmaz" diye bütün anayasalara
giren bu hüküm, vergi adaletini temin gayesine de matuftur. Ancak, bazı hususları kanunla yap
mak, vergide adalet olduğunun da ölçüsü değildir. Bazen, zulüm, kanunlarla da, kanunların gölge
sinde de yapılabilir.
Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de vergi adaleti bozulmaktadır. Bakın, elimde, Devlet Planla
ma Teşkilatının renkli şekilde neşrettiği, vergilerle ilgili tablolar var. Konsolide bütçe gelirlerinin
gayri safî millî hâsıla içindeki payını ve altında da, vasıtalı ve vasıtasız vergilerin dağılımını yıllar
itibariyle vermişler. Burada, vasıtalı ve vasıtasız vergilerin toplam vergilere oranı var. Nedir bu ra
kam? Bakın, Türkiye'de on yıldır vahşi bir kapitalizm var. Sermaye, halktan, köylüden, esnaftan,
işçiden, memurdan alınıp, âdeta, kanunların gölgesinde yapılan bir zulüm harekâtı halinde büyük
sermayeye transfer edilmektedir dediğimiz zaman, bu sadece sokakta söylenen bir slogan değildir.
Niye; işte bunun belgeleri ve bilgileri burada. Ne diyor burada? Sene 1984, vasıtalı vergilerin, har
camalardan alman vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki oranı yüzde 41. Bu, artarak devam et
miş ve bugün nereye gelmiş?.. Hükümetin yeni neşrettiği 1995 Geçiş Programına bakıyorum; bu
oran 1993'te yüzde 59'a ulaşmış; yani, yüzde 41'den yüzde 59'a yükselmiş; dikkatinize arz ediyo— 424 —
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rum. Yani, vasıtasız vergiler azalıyor, vasıtalı vergiler (halkın tüketiminden alman vergiler) artıyor.
Bu Hükümetin, 1995 için ortaya koyduğu programda da, bu rakam yüzde 62'ye yükseliyor. İşte,
halk tabakaları böyle fakirleştiriliyor, böyle zulüm altında inletiliyor. Yüzde 41'den yüzde 62'ye çı
kıyor; yani, halkın üzerindeki yük yüzde 50 oranında artırılmış durumda.
Yine biliyoruz ki, bugün, Türkiye'de, asgarî ücretli bir işçi, bir memur, bir esnaf için vergi ora
nı yüzde 25'ten başlamaktadır; yani Gelir Vergisinin ilk dilimi yüzde 25'tir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN- Devam edin.
CEVAT AYHAN (Devamla)- Ancak, eğer siz, sermayeyi tahvile ve bonoya, yani faize yatırırsanız, ödeyeceğiniz vergi de sıfırdır. Nitekim, bu sebeple, İstanbul Sanayi Odasının neşretmiş ol
duğu, 500 büyük sanayi firmasıyla ilgili değerlendirme raporlarına baktığımızda, bu firmaların, bi
riken fonlarını, sanayi ve üretime yatırmayıp, istihdamı ve iktisadî büyümeyi sağlayacak projeler tevsiat projeleri- yerine, bono ve tahvile yatırmakta olduğu ve bu firmaların 1993 yılı gelirlerinin
yüzde 50'sinin faaliyet dışı alanlardan temin edilmiş olduğu görülmektedir. Yani, Türkiye'de vergi
adaleti, vergi zulmüne dönüşmüştür.
Nitekim, küçük esnaf da, bugün, uygulanan peşin vergiyle, hayat standardına göre vergiyle
ezilmekte ve bu yükü kaldıramayacak şekilde bunalmaktadır. Her tarafta, dükkânların kapatıldığı
nı, "kiralık" levhalanyla dükkânlara ilanlar asıldığını görüyoruz.
Muhterem arkadaşlar, bu vergi politikası, milleti, toplumu çökerten, iktisaden bunaltan bir po
litikadır; Hükümetin, bu tip muafiyetlerle, vergi ödemesi gereken zümreleri koruma şemsiyesi al
tına alması, adaleti kökünden yıkacak bir davranıştır; bu bakımdan tasvip etmiyoruz, karşı olduğu
muzu ifade ediyoruz; Hükümetin de, bir an evvel, adaletli bir vergi sistemi getirmesini diliyoruz.
Sayın Başbakanın, sık sık "efendim, çıkardığımız vergi kanunlarıyla, halkı koruduk" demesi,
aslında, koca bir kuyruklu yalandır. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Getirdikleri Ekono
mik Denge ve Net Aktif Vergileri, orta tabakadan ve esnaftan alınmaktadır ve bunun da cevabını,
Hükümet, yalanda, seçimlerde alacaktır.
Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN- Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum efendim.
LÜTFÜ ESENGÜN(Erzunım)- Sayın Başkan.bir maruzatım var, bir konuda bilgi arz etmek
istiyorum.
BAŞKAN-Buyurun efendim.
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - İçtüzüğün 46 nci maddesi, "Komisyonlarda, Genel Kurulda
başkan veya başkanvekili veya konu için seçilmiş özel sözcü veya sözcüler tarafından temsil olu
nurlar" demektedir. Sayın Veli Andaç Durak, bildiğim kadarıyla bu komisyonu temsil etme sıfatı
nı haiz değildir, sadece üye olarak bulunmaktadır; dolayısıyla, şu anda Meclis salonunda komis
yonu temsilen kimse bulunmamaktadır ve müzakerelere devam edemeyiz. Bu ana kadar Sayın Ve
li Andaş Durak'ın mevcudiyetiyle yapılan bütün müzakerelerin ve oylamaların yenilenmesi, müza
kerelere bu noktadan itibaren yeniden başlanması, gerektiği kanaatindeyim.
Durumu saygıyla arz ederim..
BAŞKAN- Sayın Durak, böyle bir göreviniz yok mu efendim?
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA VEÜ ANDAÇ DURAK(Adana)- Burada, 20 in
ci sayfada , "Veli Andaç Durak, (bu rapor sözcüsü) deniliyor.
BAŞKAN- Efendim, ben o raporu bilmediğim için, "Sizin böyle bir göreviniz var mı ?"diye
size soruyorum. .
VELİ ANDAÇ DURAK(Adana)- işte burada.
BAŞKAN - Efendim bana oradan göstermeyin, okuyamam ki; orada var mı efendim ?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA VELİ ANDAÇ DURAK(Adana)-Var efendim.
BAŞKAN-Tamam; varsa, mesele yok.
Evet, Sayın Komisyon Başkanı da teşrif ettiler.
Efendim, komisyon başkanı, komisyon başkanvekili ve komisyon sözcüsü... Bu rapor için
özel sözcü tayin edildiği ifade edildiğine ve raporda da bu husus mündemiç bulunduğuna göre, hak
lı olan talebinizin dayanağı yok; talebiniz haklı; ama, rapor belki gözünüzden kaçtığı için, yapıla
cak başka bir muamele olmadığını İfade etmek istiyorum.
Sayın Durak, anlaşıldı mı efendim?
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)- Yalnız, Sayın Başkanım, şunu da arz edeyim. Biz, komisyon
üyelerinden birçok arkadaşı burada gördüğümüz için, bu şüpheye kapıldık.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkanım, 20 nci sayfada bir ifade daha var.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) - Yine lüzum
suz laflarınızdan biri...
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sayın Başkanım, Komisyon üyeleri müdahale ediyorlar; lütfen,
görevlerini yapsınlar; burada konuşanlara müdahale etmesinler. Biz bunları mı konuşacağız?!
BAŞKAN-Sayın Durak, rica ediyorum efendim...
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Burası kahvehane değil.
BAŞKAN-Sayın Erdal, anlaşıldı efendim; müsaade buyurun...
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Hiç ağzı durmuyor.
BAŞKAN-Sayın Erdal...
Değerli milletvekilleri, madde üzerinde...
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, sual sormak istiyorum.
BAŞKAN-Efendim, önce soru soracak milletvekillerini tespit edelim:
LSayın Kapusuz ve Sayın Ayhan soru sormak istiyorlar.
Başka soru sorma talebi?.. Yok.
Sayın Kapusuz, buyurun efendim.
Sayın Kapusuz, sorular, kısa, gerekçesiz ve net olsun; rica ediyorum...
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkanım, görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 27
nci maddesiyle alakalı aşağıdaki sorularımın ilgili Bakan tarafından cevaplandırılması için tavas
sutlarınızı istirham ediyorum.
Birinci sualim: Bir şahıs veya özel bir şirket, şirketini devir ve tasfiye hallerinde vergi ödüyor;
ama, burada, özelleştirmeye mebni olarak bijf'muafiyet getiriliyor. Bu, serbest piyasa şartları içe
risinde haksız rekabet doğurmaz mı?
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İkinci sualim: Özelleştirilecekler arasında, belediyelere ait BİT'ler, il özel idarelerine ait tica
rî kuruluşlar, önceki maddelerde yer almıştır. Acaba, onlara ait yapılan özelleştirmeler de bu mu
afiyete tabi midir?
Üçüncü sualim: Bu muafiyet bir nevî teşvik olduğuna göre, satılan mallar, devredilecek mal
lar da, fakir ve fukara milletin öz malıdır. Küçük esnaflarımız çok zor durumda olmalarına rağmen,
bunu alan sermaye çevreleri ise onlara oranla daha güçlü pozisyondadır. Dolayısıyla, bu muafiyet
karşısında, acaba, o küçük esnaflar için, -aynı ürünleri aynı şekilde satmak mecburiyetinde olduk
ları piyasa şartında- yaklaşımları nasıl olacaktır?
Son sualim de şudur: Bu muafiyet sistemiyle, zaten var olan vergi adaletsizliğine ilave bir ada
letsizlik daha getiriliyor mu?
Arz eder, teşekkür ederim.
BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum Sayın Kapusuz.
Sayın Bakan, birlikte mi cevap vereceksiniz?
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Birlikte cevap vereceğim Sa
yın Başkan.
BAŞKAN- Sayın Ayhan, buyurun efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, delaletinizle Sayın Bakana tevcih etmek is
tediğim sorularımı arz etmek istiyorum:
Birinci sorum: Vergiler, asıl olarak, kaynağında iki türlüdür; biri vasıtalı biri de vasıtasız ver
giler. Türkiye'de on senedir yapılan uygulamalar, vasıtalı vergileri, yani halkın harcamalarından
alınan vergileri artırmakta, vasıtasız vergileri ise azaltmaktadır. Nitekim, elimdeki, DPT tarafından
neşredilen bir kitapta, 1984 yılında vasıtalı vergilerin yüzde 41 olduğunu, bunun artarak, Anavatan
Partisinin son hükümet dönemi olan 1991'de yüzde 48'e ulaştığını, bu hükümet döneminde de, yi
ne artarak, yüzde 62'ye ulaşmakta olduğunu görmekteyiz. Hükümet, halkın harcamalarından yüz
de 50 nispetinde artan bu vergi yerine, vasıtasız vergileri artıracak yeni bir vergi politikası düşün
mekte midir? Bu görüştüğümüz madde de, halkı ezen bu gelişmeyi teyit eden bir maddedir. Hükü
metin, halkı vergi altında ezmekten kurtarmak için, bu konuda bir tasarrufu, bir tasarısı olacak mı
dır?
İkinci sorum: Yine, Sayın Başbakan, nisan ve haziran aylarında çıkan son vergi kanunlarıyla,
"vergiyi zenginlerden, servetten aldık" demesine rağmen, yine halen uygulamada, vergiyi çalışan
insanlar öderken, servetini bono ve tahvillere yatıranlar sıfır vergi ödemektedirler. Daha çok büyük
gelir gruplarının yararlandığı bono, tahvil gibi yatırım araçlarından vergi muafiyetinin kaldırılma
sı ve diğer vergileri azaltıcı bir tedbir, bir tasarruf, bir proje düşünülmekte midir? Bugün fırından
ekmek alan bir vatandaş yüzde 8 KDV ödemekte, çocuğuna gömlek alan bir vatandaş ise yüzde
15 KDV ödemektedir.
Arz eder, teşekkür ederim.
BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum.
Sayın Bakan, cevap verecek misiniz?
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Sayın Başkan, Sayın Ayhan'ın
ve Sayın Kapusuz'un vergiyle ilgili suallerini genel bir biçimde cevaplamak durumundayım; çün
kü, bu maddede, işlemlere kolaylık getirmek amacıyla, sadece, işlemlere ilişkin bir vergi muafiye— 427 —
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ti söz konusudur; yoksa, burada, böyle, işletmeden, kârdan, kazançtan, dividanttan veya bonodan
bir vergi muafiyeti söz konusu değil..
Sayın Ayhan'ın sualleriyle söze başlıyorum: "Bonodan, yani menkul gelirlerden sıfır vergi alı
nıyor, bu düzelecek mi; çalışanların vergi yükü hafifletilecek mi; vasıtalı ve vasıtasız vergilerin
oranı değişecek mi" diye sordular. Bunlar, genelde, Meclisteki vergi politikası ve vergi kanunları
üzerinde yapılacak kanun tasarısı çalışmalarına yönelik sualler; yani, bu maddeyle bunların çok ya
kın bir ilişkisini görmedim.
Sayın Kapusuz'un suallerini cevaplıyorum: "Devir ve birleşmede haksız bir rekabet var midir;
belediye BİT'leri bu muafiyetten yararlanacak mı; vergi adaletsizliği getiriliyor mu" diyorlar. Or
tada, bir Özelleştirme îdaresi vardır; bu idare, bir kamu idaresidir. Esas itibariyle, bugün, Hazine,
bir mülkünü sattığı zaman, Hazineyi vergiye tabi tutmazsınız; kamu idaresi, genel itibariyle vergi
lemeden muaftır. Özelleştirme İdaresini de, bir kamu idaresi yaptığınız zaman, bu idareye tanına
cak bir vergi muafiyetinin genel bir haksızlık yaratmayacağı kanaatindeyim; arz ediyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN-Sayın Bakan, teşekkür ediyorum.
Değerli milletvekilleri, madde üzerindeki müzakereler ve sorular tamamlanmıştır.
Şimdi, önergeler vardır, geliş sırasına göre okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kanun tasarısının 27 nci maddesinin ikinci satırında yer alan "sözleşmeler dahil" ibaresinin
madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

A. Sezai Özbek
Kırklareli

Abdullah Kınalı
Hatay

Sami Sözat

A. Yalçın Öğütcan

Balıkesir

Adana

Gerekçe: Bu değişiklikle, maddede fazladan yer alan ibareninçıkarılması sağlanmış olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kanun tasarısının 27 nci maddesinin tasan metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Abdullah Kınalı
Hatay

A. Yalçın Öğütcan
Adana

A. Sezai Özbek
Kırklareli
Sami Sözat
Balıkesir

Gerekçe: Önerilen değişiklikle, vergi, resim ve harçtan muafiyetin kaldırılması sağlanmış ola
caktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kanun tasarısının 27 nci maddesinin son satırında yer alan " resim ve harç" ibaresinin madde
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Gerekçe: Önerilen değişiklikle, istisnanın kapsamı daraltılmış olacaktır.
Turgut Tekin
Adana

A. Sezai Özbek
Kırklareli

Abdullah Kınalı
Hatay
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A. Yalçın Öğütcan
Adana

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 27 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turhan Tayan
Bursa

Rahmi Özer
Çanakkale

Nevzat Ercan
Sakarya

Ali Uzun
Zonguldak
Kadri Güçlü
Bursa

a) Bu kanun hükümleri gereğince yapılacak özelleştirme uygulamalarına ilişkin işlemler (söz
leşmeler dahil) Katma Değer Vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
b) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesine "23- Özelleştirme İdaresi Baş
kanlığı ile Özelleştirme Fonu" ibaresi, bent olarak eklenmiştir.
Gerekçe: (a) bendine, KDV'nin konulmasıyla, "her türlü vergi" ibaresine açıklık getirilmiş, (b)
bendiyle Özelleştirme İdaresi ve Özelleştirme Fonu, ticarî nitelikte faaliyetlerde bulunamayacakla
rından, kazançlarının vergiden muaf tutulmaları hususu belirlenmiştir.
BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, önergelerin geliş sırasına göre okunması tamamlanmıştır.
Şimdi, Anayasaya aykırılık önergesi var; okutuyorum.
Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 27 nci maddesi, Ana
yasanın 10 ve 73 üncü maddeleriyle, sosyal devlet ilkelerine aykırıdır. Görüşmelerde, bu maddele
rin Anayasaya aykırılık yönünden değerlendirilmesini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Şinasi Yavuz
Erzurum

Şaban Bayrak
Kayseri

Abdüllatif Şener
Sivas

Mustafa Ünaldı
Konya

Cevat Ayhan
Sakarya

Ahmet Remzi Hatip
Konya

Hüseyin Erdal
Yozgat

Zeki Ünal
Karaman

BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, okunmuş bulunan önergeleri, İçtüzüğün 85 nci maddesi ge
reği, aykırılık derecesine göre işleme tabi tutacağım; ancak, önce, Anayasaya aykırılık iddiası ta
şıyan önergeyi işleme koyuyorum.
Önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)-Katılmıyoruz Sayın
Başkan,
BAŞKAN-Sayın Hükümet katılıyor mu?
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz Sayın Başkan.
Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı.
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Önerge sahiplerinin söz talebi var mı efendim?
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Söz istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN- Sayın Şener, buyurun efendim.
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 720 sıra sayılı kanun ta
sarısının 27 nci maddesi üzerinde Anayasaya aykırılık önergesi verdik; bu önerge üzerinde söz al
mış bulunuyorum.
Daha Önceki madde üzerinde yapmış olduğum konuşmada belirttiğim gibi, 27 nci maddede bir
vergi muafiyeti düzenlenmektedir. Buna göre, bu kanun hükümleri gereğince yapılacak özelleştir
me uygulamalarına ilişkin işlemler, her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf olacaktır.
Anayasamızın 73 üncü maddesini incelediğimizde, vergi ödevinin düzenlendiği görülmekte
dir. Buna göre, 73 üncü maddede," Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre,
vergi ödemekle yükümlüdür" denilmektedir; yani, Anayasamız, vergi ödemede, malî gücü esas al
maktadır.
Günümüzde de geçerli olan vergilemenin temel ilkelerinden, prensiplerinden biri, herkesin,
ödeme gücüne göre vergi ödemesidir. Yüksek gelir grupları, ödeme kapasitesi yüksek olanlar, da
ha fazla vergi vermelidirler; ödeme kapasitesi, ödeme gücü az olanlar da, daha az vergi ödemeli
dirler; ancak, özellikle, teşvik niteliği taşıyan vergi muafiyet ve istisnalarının. Anayasanın ödeme
gücü ilkesiyle çeliştiği hepimiz tarafından bilinmektedir.
Nitekim, üzerinde görüşmekte olduğumuz tasarının 27 nci maddesinde de, her türlü vergi, re
sim ve harçlarından -özelleştirme işlemleri nedeniyle- muaf tutan bu hüküm, Anayasanın 73 üncü
maddesindeki "ödeme gücü" ilkesiyle çelişmektedir. Aynı zamanda, benzer durumdaki yükümler
arasındaki, "kanun önünde eşit olma" zorunluğuyla da bağdaştırılmayacak, telif edilemeyecek
özelliğe sahiptir.
Biraz önce belirttim, tasfiye, devir, birleşme gibi işlemlerde, Kurumlar Vergisi hükümleri çer
çevesinde vergi alınırken, aynı olayların özelleştirme nedeniyle gündeme gelmesi halinde, bu mad
de hükmü gereğince vergi kapsamı dışına alınması, doğrudan doğruya, iki benzer olay arasında
farklı uygulama ortaya çıkarmaktadır.
• > • ' • . '
Biz, bü hükmün, bu boyutları itibariyle Anayasaya aykırı olduğunu belirttik ve önergemizi de
bu nedenlerden dolayı vermiş bulunmaktayız. Ancak, biraz önceki konuşmamı Genel Kurulda ta
kip eden fazla sayıda arkadaşımız yoktu; o nedenle, bir noktaya tekrar dikkati çekmek istiyorum.
Daha bir yıl önce, bu Genel Kurulda çıkarılan bir kanunla, vergi muafiyet ve istisnalarıyla ilgili hü
kümlerin, ancak vergi kanunlarına yerleştirileceğini ifade ettik, bunu onayladık, kabul ettik. Bazı
vergi kanunlarında, vergi muafiyetlerinin, ancak vergi kanunlarına yerleştirileceğiyle ilgili hüküm
ler de var. Bunlar, Anayasa hükmü değildir; uygulayıcıları da bağlamayabilir; arkasından başka bir
kanun geldiği zaman, o kanunu da engellemez. Ancak, Genel Kurul olarak, yapmış olduğumuz iş
lemlerde ve vermiş olduğumuz oylarda, kabullerde çelişkiye düşmememiz gerektiğini burada ifa
de etmek istiyorum.
Buradan bir tasarı geçecek, bu tasarıyla, "vergi muafiyet ve istisnaları, ancak vergi kanunla
rıyla düzenlenecektir" diyeceğiz...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN-Sayın Şener, buyurun.
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ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla)-...bunu hep birlikte -tabiî, İktidar olarak- kabul edeceğiz
ve yine aynı İktidar, daha önce onaylamış olduğu hükme aykırı, ona tam tezat teşkil eden başka bir
metin getirecek, o da biraz sonra oylanacak!..
Genel Kurulun kendi içinde düşeceği bu çelişkiye dikkatleri çekerek, hepinize saygılarımı su
nuyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN- Sayın Şener, teşekkür ediyorum.
Değerli milletvekilleri, Anayasaya aykırılık iddiası içeren önerge üzerindeki görüşme tamam
lanmıştır.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum..
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Karar yetersayısının aranmasım istiyorum.
BAŞKAN- Dikkate alacağım efendim.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Karar yetersayısı vardır; önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeleri aykırılık derecelerine göre tekrar okutup, işleme tabi tutacağım:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kanun tasarısının 27 nci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN- Sayın komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz Sa
yın Başkan.
BAŞKAN- Sayın Hükümet katılıyor mu?
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN- Sayın Komisyon ve Sayin Hükümet önergeye katılmadı.
Önerge sahibinin söz talebi var mı? Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kanun tasarısımn 27 nci maddesinin son satırında yer alan "resim ve harç" ibaresinin madde
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin (Adana) ve arkadaşları
BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz efen
dim.
BAŞKAN-Sayın Hükümet?..
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz Sayın Başkan.
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BAŞKAN-Sayın Komisyon ve Sayın 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
Kanun tasarısının 27 nci maddesinin ikinci satmnda fer alan "sözleşmeler dahil" ibaresinin
madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz efen
dim.
BAŞKAN- Sayın HükUmct?..
DEVLEr BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN- Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyorlar.
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok. .
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kanun tasarısının 27 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turhan Tayan (Bursa) ve arkadaşları
a)Bu Kanun hükümleri gereğince yapılacak özelleştirme uygulamalarına ilişkin işlemler (söz
leşmeler dahil) Katma Değer Vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
b) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesine "23- Özelleştirme İdaresi Baş
kanlığı ile Özelleştirme Fonu" ibaresi bent olarak eklenmiştir.
BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Efendim, ekseri
yetimiz olmadığı için katılamıyoruz, ilke olarak benimsiyoruz.
BAŞKAN-Sayın Hükümet?..
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Hükümet olarak katılıyoruz
Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Sayın Komisyon, ekseriyetinin olmaması hasebiyle katıla
madı; Sayın Hükümet önergeye katılıyor.
Önerge sahibinin söz talebi var mı? Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.;. Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.
27 nci maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 27 nci madde değişiklikle birlikte kabul edilmiştir.
Değerli milletvekilleri, birleşime 10 dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati: 23.28
^
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YEDİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 23.40
BAŞKAN-Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU
KÂTİP ÜYELER: Cengiz ÜRETMEN (Manisa), Işıiay SAYGIN (İzmir)

— — ©
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BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 35 inci Birleşiminin Yedinci Oturumunu açıyo
rum.
VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
12. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Mil
letvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; Özelleştirme Uygulamalarının
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Teklifi ile Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (2/1196,1/773) (S. Sayısı: 720) (Devam)
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerinde.
28 inci maddeyi okutuyorum:
MADDE 28. - 29.2.1984 tarihli ve 2983 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi madde başlığı ile bir
likte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
"Kamu Ortaklığı Fonu
Madde 4. - Kamu Ortaklığı Fonundan finanse edilen proje ve işlerle ilgili olarak ihraç edile
cek gelir ortaklığı senetleri ve her türlü kıymetli evrakın satışı, altyapı tesislerinin işletilmesi ve iş
letme hakkı verilmesinden sağlanan gelirler ile diğer mevzuatla tahsis edilen kaynaklar, ilgili ku
ruluşların bütçeleri dışında T.C. Merkez Bankasında kurulacak Kamu Ortaklığı Fonunda toplanır.
Kamu Ortaklığı Fonu, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığınca yönetilir."
BAŞKAN- Refah Partisi Grubu adına Sayın Zeki Ünal; şahıslan adına Sayın Algan Hacaloğlu, Sayın Uluç Gürkan, Sayın Ali Dinçer, Sayın Cevat Ayhan söz talebinde bulunmuşlardır.
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Zeki Ünal; buyurun efendim.
RP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL (Karaman)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşül
mekte olan 720 sıra sayılı, Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Özelleştirme Uy
gulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 28 inci maddesi üzerindeki görüşlerimizi arz etmek Üzere, Re
fah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, 28 inci madde, Kamu Ortaklığı Fonuyla ilgilidir. 29.2.1984 tarihli ve
2983 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi yeniden düzenlenerek Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul
edilmiştir. Son şekliyle yasa tasarısında, "Kamu Ortaklığı Fonundan finanse edilen proje ve işlerle
ilgili olarak ihraç edilecek gelir ortaklığı senetleri ve her türlü kıymetli evrakın satışı, altyapı tesis— 433—
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lerinin işletilmesi ve işletme hakkı verilmesinden sağlanan gelirler ile diğer mevzuatla tahsis edi
len kaynaklar, ilgili kuruluşların bütçeleri dışında TC Merkez Bankasında kurulacak Kamu Ortak
lığı Fonunda toplanır. Kamu Ortaklığı Fonu, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığınca yönetilir" denil
mektedir.
Madde gerekçesinde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının münhasıran özelleştirme işlemlerini
yürütmekle görevlendirilmiş olması sebebiyle evvelce Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından özelleş
tirme uygulamaları ile birlikte yürütülen Kamu Ortaklığı Fonunun yönetimine ilişkin görevlerin
Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülmesi öngörülmektedir.
Burada, zihinlere takılan soru şudur:
Bu maddede, Kamu Ortaklığı Fonu kaynakları sıralanırken, Kamu Ortaklığı Fonundan finan
se edilen proje ve işlerle ilgili olarak, ihraç edilecek gelir ortaklığı senetlerinden, altyapı tesisleri
nin işletilmesinden elde edilecek gelirlerden de bahsedilmektedir. Halbuki, Genel Kurulda daha ön
ce görüşülerek kabul edilen 1 inci, 8 inci ve 15 inci maddelerde ise, Özelleştirme İdaresi Başkan
lığının yöneteceği fon kaynakları sıralanırken, özelleştirme uygulamaları sonucu sağlanan tüm ge
lirlerden söz edilmektedir. Özellikle, I inci ve 15 inci maddelerde geçen kamu hizmetlerinin özel
leştirilmesiyle ilgili birimler ve varlıklar tadat edilirken baraj, otoyol ve diğer tesisler de sayılmak
tadır.
Evet, bu yasa tasarısıyla, Kamu Ortaklığı İdaresinin özelleştirmeyle ilgili bölümü, Özelleştir
me İdaresi Başkanlığına devredilirken, Kamu Ortaklığı Fon kaynakları Hâzine ve Dışticaret Müs
teşarlığına bırakılmaktadır.
Yine, biz, burada, maddeler görüşülürken, özellikle 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında
"Özelleştirme Fonundan genel bütçeye kaynak aktarılamaz ve bu fondan, Kamu Ortaklığı Fonu ha
riç herhangi bir fona aktarma yapılmaz" şeklinde bir hüküm kabul edilmiş bulunmaktadır. Madem
ki, her iki fonun kaynakları bazı yerlerde çakışmaktadır. Dolayısıyla, Kamu Ortaklığı Fonunun yö
netiminin de Özelleştirme İdaresine verilmesi düşünülebilirdi. Ancak, bu yapılmamıştır. Niçin ya-.
pılmadığı hususu ise, maalesef, kafalarda bir soru işareti bırakmış bulunmaktadır.
Diğer taraftan, biz, burada, bir çelişkiden ziyade, bir kurnazlık da görüyoruz. Sözde, özelleş
tirme kaynakları, Hazineye aktarılmayacak; ama, Hazinenin yönetimindeki Kamu Ortaklığı Fonu
na aktarılabilecektir.
Değerli arkadaşlar, 1984 yılında çıkarılan 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırım
larının Hızlandırılması Hakkındaki Kanunla kurulan Kamu Ortaklığı Fonu ile bugüne kadar birçok
proje veya tesis finanse edilmiştir. 1984 ile 1994 yılının 9 uncu ayı itibariyle, Kamu Ortaklığı Fo
nu kaynaklarından elde edilen gelir miktarı 134 trilyon 943 milyardır. Bu gelir, Akaryakıt Tüketim
Vergisinden, işletme gelirlerinden, kalkınmada öncelikli yörelere verilen kredi geri dönüşlerinden,
KİT'lerden sağlanan tahsilatlardan, bütçeden alman paylardan, iç ve dış borçlanmadan sağlanan ge
lirlerden elde edilmiştir. Kamu Ortaklığı Fonunda kullanılan toplam miktarı ise 133 trilyon 387
milyar Türk Lirasıdır. Bu parayla iç ve dış borç ödemeleri, işletme giderleri, genel bütçeye aktar
malar ile önemli altyapı tesislerinin finansmanı sağlanmış bulunmaktadır.
Değerli arkadaşlarım, elbette ki, bu tesisler, ülke ekonomisiyle çok yakından ilgilidir ve aslın
da müspet olarak kabul edebileceğimiz adımlardır; ancak, tabiî, tenkit edilebilecek yanları da var
dır. Bu altyapı tesislerinden bazıları şunlardır:
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Özellikle otoyollar konusunda, şimdiye kadar Kamu Ortaklığı Fonundan finanse edilenlerden
bazıları; Edirne-Kınalı, Kınalı-Sakarya, Kazancı-Gümüşova, Gümüşova-Gerede, Gerede-Ankara,
Mersin-Adana-Gaziantep, İzmir-Aydın, Bolu Dağı Geçidi, Pozantı-Tarsus, Tarsus-Mersin, Toprakkale-İskenderun, Izmir-Urla, Urla-Çeşme, Kapıkule-Edirne, Tarsus-Pozantı ve Haydarpaşa-tzmit Otoyolu.
Değerli arkadaşlarım, yine aynı şekilde, Kamu Ortaklığı Fonundan finanse edilmiş olan baraj
lar ve içme suları da bu cümleden sayılabilir. Özellikle Atatürk Barajı, Adıgüzcl Barajı, Kapulukaya Barajı, Menzelet Barajı, Altınkaya Barajı, Kılıçkaya Barajı, Çatalan Barajı, Gezende-1 Barajı,
Gezende-II Barajı, Karacaören Barajı, Köklüce Barajı, Derbent Barajı, Özlüce Barajı, Karakaya
Barajı, Batman Barajı, Keban Barajı, Kralkızı Barajı, Kürtün Barajı, Yenice Barajı, Tercan Barajı,
Koçköprü Barajı, Zernek Barajı, Gelingüllü Barajı, Çat Barajı, Mercan Barajı.
İçme suyu olarak; Ankara İçmesuyu, Darlık İçmesuyu, Büyük İstanbul İçmesuyu, izmir İçmesuyu (DSİ), İzmir İçmesuyu (Belediye), Antalya İçmesuyu, Sazlıdere İçmesuyu, Manavgat İçme
suyu, Melen İçmesuyu.
Değerli arkadaşlarım, söz sırası buraya gelmişken, Manavgat İçmesuyu hususunda sizlere kı
saca bilgi arz etmek istiyor ve bu arada, şahsen benim çok merak ettiğim bazı hususlara da Hükü
metin cevap vermesini bekliyorum.
Bilindiği gibi, 1992 yılında, Devlet Su İşleri tarafından, Antalya Manavgat Çayı sularından bir
kısmının deniz sahilinde inşa edilecek bir terminale kadar isalesini sağlayacak bir projenin-90 mil
yon dolara ihale edildiğini biliyoruz. Edinebildiğimiz bilgilere göre, bu projenin özellikleri şunlar
dır: Manavgat Barajının mansabında inşa edilecek bir pompa istasyonuyla, su, nehir yatağından ya
maca pompa edilecektir. Yamaçta ise 250 bin metreküp/gün kapasiteli bir arıtma tesisi inşa edile
cektir. Antma tesisinden itibaren 10 kilometre uzunluğunda iki boruyla, su, deniz sahiline kadar
isale edilecektir. Birinci borudan günde 250 bin metreküp arıtılmış su, ikinci borudan ise günde 500
bin metreküp ham su deniz sahiline sevk edilecektir. Deniz sahilinde bu suyu tankerlere yüklemek
üzere...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN- Sayın Ünal, toparlar mısınız efendim.
ZEKİ ÜNAL (Devamla)- Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Deniz sahilinde ise bu suyu tankerlere yüklemek üzere, su yükleme tesisi terminali inşa edile
cektir. Bu projenin, bilindiği gibi, finansmanı Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından yapılmaktadır.
Devlet Su İşleri yetkililerinden, bu projenin nasıl bir ihtiyaçtan dolayı ele alındığı, suyun hangi ül
kelere sevk edileceği, suyun satışıyla ilgili olarak herhangi bir ülkeyle önceden bir anlaşmanın ya
pılıp yapılmadığı, o ülkelerin, projenin finansmanına katkıda bulunup bulunmadıkları hususunda
bilgi istediğimizde bu konularda hiçbir bilgilerinin olmadığını maalesef ifade etmişlerdir.
Bilindiği gibi, su kaynaklan, dünyâmızda, her geçen gün biraz daha hayatî bir önem kazan
maktadır. Her ülke, mevcut su kaynağını, gelecekteki ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, ge
lişecek teknolojik ve değişecek ekonomik şartlarla, bugün için fizibl olmayan projelerin yakın bir
gelecekte fizibl olabileceğini hesaplayarak, sadece kendi ülkeleri için muhafaza etmektedirler. Bu
konuda öylesine dikkatli ve hasis davranılmaktadır ki, mesela, Amerika Birleşik Devletlerinde,
Washington Eyaletindeki Columbia Nehrinin şu anda kullanılamayan fazla sularının, aynı ülkenin
diğer bir eyaleti olan Kaliforniya'ya tahsisine müsaade edilmemektedir.
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Hal böyleyken, Türkiye genelinde su kaynakları bakımından hiç de zengin olmadığımız bilin
mesine rağmen, su kaynaklarımız hangi mantıkla başka ülkelere tahsis edilebilmektedir?
Amerika ve Avrupa'daki pek çok neşriyatta, yakın bir gelecekte Ortadoğu'da su savaşı olaca
ğı iddia edilmektedir. Türkiye, Ortadoğu'da su bakımından en zengin ülkedir. Bu sebeple, Ortado
ğu'daki bazı ülkelerin, özellikle İsrail'in gözü, Türkiye'nin ve su kaynaklarımızın üzerindedir. Bu
konu, hassasiyetle takip edilmelidir.
Maalesef, bunun ötesinde, son zamanlarda, Sayın Başbakanın İsrail'e gidip Arzı Mevud'dan
bahsetmesi ve onların iki bin yıldan beri kafalarında tasarladıktan Arzı Mevud konusunda kendi
lerini tebrik etmesi, ayrıca üzerinde durulması ve düşünülmesi lazım gelen bir konudur. Arzı Me
vud, maalesef, Tevrat'ta geçen ve İsraillilerin Nil ile Fırat arasında, bizim güneydoğu, özellikle
GAP Bölgesini de içine alan, vaat edilmiş bir toprak bölümüdür. Dolayısıyla, bu konuda, Hüküme
tin ayrıca dikkatini çekiyoruz ve kendilerini teyakkuza davet ediyoruz.
Değerli arkadaşlarım, bu söylediklerim, bu İngilizce kitapta mevcuttur.
Arz ediyorum, teşekkür ediyorum. (RP sıralanırından alkışlar)
BAŞKAN-Sayın Ünal, teşekkür ediyorum.
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Gürol Soylu, buyurun efendim.
ANAP GRUBU ADINA GÜROL SOYLU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; he
pinizi saygıyla selamlıyorum.
Gecenin ilerleyen bu saatinde, gayem vakit öldürmek değil.
Şimdi, değerli arkadaşlarım, bakın, bu 28 inci maddeyi 10 uncu maddenin sekizinci fıkrasına
ekleseydiniz, çok daha gerçekçi olurdu, kandırmaca da olmazdı.
Şimdi, hiç kimse demesin ki, Özelleştirme Fonunda toplayacağımız parayı bütçede veyahut
başka bir yatırımda kullanmayacağız,.. Ülkenin iç borçlanması belli; bugün, 600 trilyona varan
borçlanma yapıyoruz; yüzde lOO'leri aşan faizle. Şimdi, hepinize sorarım, repoda bir paranız var ve
evinize de haciz gelmiş; ne yapacaksınız; bozacaksınız repodaki hesabınızı, öyle değil mi? Şimdi,
bunu doğnı yazacaktınız, gerçekçi olacaktınız, bu kanun tasarısını da gerçek ifadelerle gelip savu
nacaktınız...
"Özelleştirme Fonundan genel bütçeye kaynak aktarılmaz" deniliyor. Bu, inandırıcı değil. De
vam ediyor "ve bu Fondan, Kamu Ortaklığı Fonu hariç herhangi başka bir fona da aktarma yapıla
maz" diyorsunuz; dönüyorsunuz, 28 inci maddede de, Kamu Ortaklığı Fonunu Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına bağlıyorsunuz. Şimdi, bunun anlamı nedir; Özelleştirme Fonundaki her getiriyi
kullanma olanağınız var; ama, bunu halka, Yüce Meclise, doğru anlatmanızda yarar vardır değerli
arkadaşlarım.
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)-Öyle değil.
GÜROL SOYLU (Devamla)- Evet, öyledir Sayın Balyalı.
HÜSEYİN BALY ALI (Balıkesir)-Ben öyle anlamıyorum.
GÜROL SOYLU (Devamla)- Hayır, "öyle değil" demeyin. Nedir bunun anlamı? Elbette kul
lanacaksınız. Kişisel olarak buna karşı değilim; açıkça söyleyeyim.
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)-Kullanma var; ama, bütçeye aktarma yok.
GÜROL SOYLU (Devamla)- Ama, bunu doğru yazalım, çelişkileri ortadan kaldıralım; yani,
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Yüce Meclis olarak, birbirinden gizli/saklı, maddeler arasında bir sürü çelişki dolu atlatmacalar ya
pana kadar, bunu doğru yazacağız. Bunun hiç tutar tarafı yok. Elbette, gerekirse, "bütçe açığına da
kullanacağız" diyeceksiniz, kullanmalısınız da; açıkça söyleyeyim. Bütçenin durumu ortada, vergi
toplama durumunuz da ortada, 1,5 milyon memura ödeyeceğiniz maaş da ortada. Onun için bu
maddedeki çelişkiyi huzurlarınıza getirdim...
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)-ANAP'ın görüşü mü o.
GÜROL SOYLU (Devamla)- Düzeltme imkânı varsa, Sayın Hükümet, Sayın Komisyon bunu
düzeltsin; ya aynı maddede toplayalım ya da fonlar arasındaki bu aktarmayı kaldıralım.
Bu düşüncelerle, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN- Sayın Soylu, teşekkür ediyorum.
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Sayın Başkan, müsaade eder
seniz, bu konuya iki kelimeyle açıklık getirmek istiyorum.
BAŞKAN- Buyurun efendim.
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Zaman almamak için, müsa
ade ederseniz, yerimden konuşmak istiyorum.
BAŞKAN-Buyurun.
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Sayın Soylu'nun açıklamala
rıyla bu maddenin ilgisi yoktur; Kamu Ortaklığı Fonundan Hazinenin finansman gayesi de yoktur,
endişesi de yoktur, amacı da yoktur.
,
Bu madde bu tasarıya niçin girmiştir: Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bundan ön
ceki kanun, Kamu Ortaklığı idaresi ve Kamu Ortaklığı Fonuna ilişkin bir maddenin iptalini de be
raber getirmiştir. Bu tasarı çerçevesinde, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Kamu Ortaklığı Fonuna ilişkin
maddenin tekrar ihyası amacıyla, bu fonun ihyasına ilişkin böyle bir maddenin getirilmesine ihti
yaç duyulmuştur.
Hükümetin hiçbir endişesi yoktur, hiçbir gizli kapaklı işi de yoktur.
Yüce Meclisin bilgilerine arz ediyorum.
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
Değerli milletvekilleri, gruplar adına başka söz talebi var mı? Yok.
Şahsı adına, Sayın Hacaloğlu; buyurun efendim.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşülmekte olan
Özelleştirme Yasa Tasarısının 28 inci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; he
pinizi saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle, burada gruplar adına yapılan görüşmelerde, konuşmalarda, bazen olayı takip et
mekte zorluk çektiğimi belirtmek istiyorum. Biraz evvel, ANAP Grubu adına söz alan arkadaşım,
özelleştirme gelirlerinin, bütçe açıklarının finansmanında kullanılmasının doğru, haklı olduğunu
beyan etti. Buradan söylemek istiyorum; gerçekten, diğer sözcülerden daha evvel dinlediğimiz be
yanların aksine bir değerlendirme.
Özelleştirme gelirlerinin hangi amaçlarla kullanılacağı daha evvel kabul edilmiş olan 10 uncu
maddede tek tek sayılmıştı ve burada ciddî tartışmalar yapılmıştı. Özelleştirme gelirlerinin bütçe
açıklarına kullanılmaması için duyarlılık ortaya konmuştu. Şimdi, burada ANAP Grubu adına ko— 437 —
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nuştuğunu beyan eden çok değerli arkadaşımın, bunun aksine sözlerini, izah etmekte, anlamakta
zorluk çekiyorum.
Bu maddeye ilişkin olarak, söylemek istediğim husus şu: Bu yasa tasarısı, çok kapsamlı, çok
ayrıntılı, özelleştirmeye ilişkin birçok detayları kapsıyor; ancak, beraberinde, bazı hususları açıkla
makta son derece ketum, kıskanç âdeta.
Biraz evvel, Sayın Bakan, bu maddenin tasarıya konulma nedenini, Anayasa Mahkemesinin
kararıyla ilgilendirdi. Hangi ilintiyle girerse girsin, Kamu Ortaklığı Fonunun kurulmasının, devam
ettirilmesinin bir mantığı vardır. 1980'li yıllarda, bütçe dışı fonlardaki sınırsız artış, bütçe deneti
mi, bütçenin birliği konusunda sıkıntılar yaratmıştır; ancak, Yatırımları Hızlandırma Fonu uygula
maları ve onun uzantısında Kamu Ortaklığı Fonu, icraya, Hükümete belirli kolaylıklar sağlamıştır;
bunu kabul etmek gerekir. Fonların sayısız artışı ne derece sakıncalıysa da, Kamu Ortaklığı Fonu,
belirli bir çerçevede, uygulamada pratiklik getirmiştir; bunu kabul ediyorum. Ancak, bu madde
üzerinde benden evvel konuşan Refah Partisi Grubu Sözcüsünün de belirttiği gibi, bilerek veya bil
meyerek, bu fonun kaynakları konusunda bir çelişki yaratılmıştır. Nedir o çelişki; ben de kayıtla
ra, zapta geçmesi için belirtiyorum; çünkü, bunun, burada, bu Yüce Meclis tarafından açıklığa ka
vuşturulması gerektiğine inanıyorum. Aksi halde, uygulamada çok ciddî karışıklıklar doğacak;
Özelleştirme Fonu ile Kamu Ortaklığı Fonu birbirine karışacak. Eğer, bu, bilinçli olarak yapılıyor
sa, özelleştirme fonlarının bütçe açıklarına kullanılmasının yolu açılacak; ama, bir başka şekliyle
de, Sayıştay tarafından denetimi son derece zorlaşacak ve belki de bu yasa tasarısının, Anayasadan
dönüşüne bir neden teşkil edecek.
Benden evvel belirtildi; tekrar ediyorum: Bundan evvel kabul edilen 1 inci ve 15 inci madde
ler "baraj, gölet, otoyol ve limanlar gibi altyapı tesislerine ait işletme haklarının verilmesi veya ki
ralanmasından kaynaklanan gelirler, -madde 9'da vurgulandığı gibi- özelleştirme uygulamaları ge
lirleri olarak, Özelleştirme Fonunda toplanır" şeklinde Yüce Mecliste kabul edildi. Yani, "otoyol
gelirleri, liman gelirleri, gölet veya barajlardan sağlanacak bu gibi altyapı tesislerinin kiralanma
sından sağlanacak, işletme haklarının verilmesinden sağlanacak gelirler, özelleştirme gelirleri kap
samındadır ve özelleştirme Fonunda toplanır" denildi.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN- Buyurun, tamamlayın efendim.
ALGAN HACALOĞLU (Devamla)- Ancak, bu maddede, sanki bu hususlar hiç kabul edilme
miş gibi, tekrar diyoruz ki: "altyapı tesislerinin işletilmesi ve işletme hakkı verilmesinden sağlanan
gelirler Kamu Ortaklığı Fonunun gelirlerini oluşturur." Bu ikisi, aynı anda doğru olamaz; ya biri
doğrudur ya diğeri doğrudur.
r .
Yüce Meclis, bundan evvel 1 inci, 9 uncu, 15 inci maddelerle, burada görüşünü ortaya koydu.
Dolayısıyla, bu maddenin, bundan evvel kabul edilen bu üç madde çerçevesinde değiştirilmesi zo
runludur, gereklidir.
Bu duygularla, saygılarımı arz ediyorum.
BAŞKAN- Sayın Hacaloğlu, teşekkür ediyorum efendim.
Sayın Gürkan, buyurun efendim.
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kamu Ortaklığı Fonu
nu düzenliyoruz.
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Bu fonu niye kurmuştuk, bir an için geriye gidip, anımsayalım; özelleştirmeyle bir ilgisi var
dı. Yalnız ve yalnız özelleştirmeyle ilgili değildi; ama, özelleştirmeden de bağımsız bir fon değil
di. Özelleştirmenin yanı sıra, belli projelerin, belli işlerin de, bu fondan finansmanı geçmişte sağ
lanmıştı. Şimdi, bu yasa tasarısı kapsamında, özelleştirmeyle ilgili bir başka fon kuruyoruz; Kamu
Ortaklığı Fonundan ayrı olarak, bir Özelleştirme Fonu kuruyoruz.
Peki, acaba, neden, Kamu Ortaklığı Fonunu bu Özelleştirme Fonuna bütünüyle bağlayıp, bağ
lanmayacak kısımlarını başka bir yere götürmüyoruz da, Kamu Ortaklığı Fonunu, ayrı bir fon ola
rak, şu ya da bu gerekçeyle muhafaza etme gereğini duyuyoruz? Görünüşteki neden, bu fondan fi
nanse edilen projelerin, işlerin, bunlarla ilgili yatırımların devam etmekte olması.
Bu bir gerekçedir, anlaşılabilir, anlaşılmaya da çalışılabilir; ama, gerçekten sağlıklı mıdır ve
gerçekten bütün esprisiyle madde, bu gerekçeyi mi kavramaktadır? Sağlıklı olabilmesi, bütün ge
rekçeleriyle bu maddenin, böylesine bir iyiniyeti kavrayabilmesi bir koşulda mümkün olabilirdi;
özelleştirmeyle ilgili bütün bağlantılarından Kamu Ortaklığı Fonu soyutlansaydı; ama, soyutlanmamıştır. Neden soyutlanmadığım birazdan anlatacağım.
Oysa, Sayın Bakanın biraz önce yaptığı açıklamanın aksine, bu maddeyle ilgili Hükümet Ta
sarısının gerekçesi böyle bir soyutlamayı öngörmektedir. Bakın, bu fonla ilgili, öyle Anayasa Mah
kemesi kararıyla falan bağlantı kurulmuyor; niye bu maddenin geldiği, gerekçede şöyle açıklanı
yor: Bu kanunla kurulan Özelleştirme İdaresi Başkanlığının münhasıran özelleştirme işlemlerini
yürütmekle görevlendirilmiş olması nedeniyle, evvelce Kamu Ortaklığı idaresi tarafından, özelleş
tirme uygulamalarıyla birlikte yürütülen Kamu Ortaklığı Fonunun yönetimine ilişkin görevlerin
Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülmesi öngörülmüştür. Yani, "Özelleştirme İda
resi, münhasıran Özelleştirme işlerini götürecek, fon da onunla ilgili olacak. Onun için bu ayrı kal
sın, devam eden o projeler, işler burada yürüsün; onunla da Hazine meşgul olsun" gibi bir gerekçe.
Bu, gerçekten anlaşılabilir bir gerekçe» eğer doğru olsa; ama, bakın, burada bir tuzak var. Bu
tuzağı ANAP mı DYP'ye kurdu; yoksa DYP mi, ANAP'a kurdu, ben anlayamadım; ama, bir tuzak
var. Şimdi, ANAP, bu tasarıda çok iddiayla, Plan ve Bütçe Komisyonunda bir düzeltme yaptırdı.
Olumlu bir düzeltme yaptırdı. Dedi ki "Özelleştirme Fonundan bütçeye aktarma yapılamaz. Ayrı
ca, fonlararası aktarma da yapılamaz." Yani, Özelleştirme Fonundan bir başka fona aktarma yapı
lamaz; ama, bunun bir istisnası kaldı; o istisna da, Kamu Ortaklığı Fonu.Şimdi, bu İstisnaya niçin
ihtiyaç duyuldu? Özelleştirme Fonundan, Kamu Ortaklığı Fonuna aktarma yapılabilir. Peki, yöne
timi Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına bırakılmış olan, Kamu Ortaklığı Fonundan, bütçeye, büt
çe açığını kapatmak üzere yama yapmaya engel bir hüküm var mı; yok. Kapıyı açmışsınız. Biz,
onun için, burada, başından beri, siz bu özelleştirme gelirlerini, yani, yazılı şekilleriyle, -Sayın Soy
lu orada haklı, kapı açık- bütçe açığında kullanacaksınız; niyetiniz o; "Niyetimiz yok" demeniz bir
şeyi çözmüyor. O kadar niyetiniz o ki, Kamu Ortaklığı Fonuna gelen paraların nemalanması diye
bir kaygınız dahi yok bu yasa tasarısında.
Bakın...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.)
BAŞKAN- Buyurun Sayın Gürkan.
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- Özelleştirme Fonunun gelirlerini nemalandırmak için, fonu,
Merkez Bankasında açmıyorsunuz. Gönül isterdi ki, bir kamu bankasında açsaydınız; ama, isim
vermişsiniz, Ziraat Bankasında açtınız.
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DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- O, kamu bankası değil mi?
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- İki yıl sonra kamu bankası olmayabilir; o zaman, o fonu ne
yapacaksınız; iki yıl sonra tartışırız.
Ayrıca, şu an, kamu bankası olan Halk Bankasıyla, Ziraat Bankasını nema konusunda kırıştırabilirdiniz, yarıştırabilirdiniz; rekabete inandığınıza inanıyoru; ama, Ziraat Bankası diyorsunuz,
isim veriyorsunuz, yüzde 40 da verse, mecbursunuz, yüzde 30 da verse mecbursunuz. Nasıl nemalandırma anlayışıysa!.. Bir açığınız var; çok üstünde durmuyorum. Asıl, orada, sizin üzerinde dur
manız gereken, bu yasa tasarısına göre, özelleştirmeyi taahhüt ettiğiniz bir bankayı, kamu bankası
addederek, fona getirmeniz, Sayın Bakan...
Şimdi, bakın, şöyle ya da böyle, Özelleştirme Fonunu nemalandırmak için bir gayret sarf edi
yorsunuz; ama, Kamu Ortaklığı Fonunda böyle bir gayretiniz yok. Merkez Bankası diye muhafaza
ediyorsunuz. Niçin; galiba, orada bu paralar kalmayacak, kullanılmayacak, bütçe açığına gidecekde, benim kanım, benim anlayışım onun için.
Bu çerçevede, tekrar, son olarak vurgulamak isterim ki, bu maddenin Anayasa Mahkemesinin
iptal kararlan nedeniyle, Kamu Ortaklığı Fonunun yeniden ihyası gibi bir anlamı olamaz. Sanıyo
rum, Kamu Ortaklığı Fonu, hâlâ çalışıyor, hâlâ paralan bir yerde kullanılıyor; yani, yok olup da ye
niden ihyası söz konusu değildir. Maalesef, eğer gerçekten Sayın Soylu'nun dediği gibi, düzeltme
imkânı varsa düzeltin. Aksi takdirde, işte, özelleştirme gelirlerini, bütçe finansmanına, bütçe açığı
na yama yapmaya, bütçe açığını kapatmaya yönlendirecek açık kapı, ya da tuzak; ama kimin, ki
me kurduğu belli olmayan tuzak buradadır.
Sağ olun.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Millete... Millete...
BAŞKAN- Sayın Gürkan, teşekkür ediyorum efendim.
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.
Soru sormak isteyen var mı efendim?
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Soru soracağım efendim.
BAŞKAN- Soru sormak isteyenlerin isimlerini tespit edeceğim efendim.Sayın Hacaloğlu, Sa
yın Gökalp, Sayın Kapusuz.
Soru soracaklann isim tespit işlemi bitmiştir.
Sayın Hacaloğlu, buyurun efendim.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Sayın Başkan, sizin vasıtanızla bir soru arz etmek istiyo
rum. Görüşülmekte olan maddede, kürsüde belirtmediğimiz; ama, açıklığa kavuşması gereken bir
husus daha var. Maddede "...altyapı tesislerinin işletilmesi ve işletme hakkı verilmesinden sağla
nan gelirler..." deniyor. Sayın Bakandan şunu sormak istiyorum: Burada, işletme hakkı verilmesin
den sağlanan gelirler, doğrudan doğruya altyapı tesisleriyle ilgili gelirler midir? "Evet" veya "Ha
yır". Bunun zapta geçirilmesini rica ediyorum.
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Hacaloğlu.
Sayın Bakan, birlikte mi cevaplandıracaksınız efendim?
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Evet, Sayın Başkanım.
BAŞKAN-Buyurun Sayın Gökalp.
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COŞKUN ĞÖKALP (Kırşehir)- Sayın Başkan, Sayın Bakandan aşağıdaki sorularımın cevap
landırılmasını dilerim.
Sayın Başbakanımız, birçok kez, basında ve televizyon kuruluşlarında "iki türlü gelirimiz var;.
bunlardan birisi vergi gelirleri, ikincisi de özelleştirmeden elde edilecek gelirlerdir" diye tasrih et
mişti.
Şimdi, ben soruyorum ; Sayın Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Hasan Korkmazcan Bey de
Mecliste yaptığı konuşmalarda, -zihnimi zorluyorum- Hükümetle anlaşma yolunu denedi "tasanya
biz destek verelim; ama, siz de bizim isteklerimizi bir ölçüde kabul edin" dedi ve o şekilde uzlaşılarak, bu tasan, bu hale geldi. Sayın Korkmazcan, "Özelleştirmeden elde edilen gelirler, bütçe açı
ğı içerisinde kullanılmasın" demişti; ben, öyle hatırlıyorum.
BAŞKAN-Sorunuzu tevcih edin efendim.
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Geliyorum efendim.
Sayın ANAP sözcüsü, buradan "özelleştirmeden elde edilen gelirler, bütçe açığı içerisinde kul
lanılsın" dedi. Biz, bunu anlamadık. Sayın Korkmazcan mı yanlış bilgi veriyor; Sayın Soylu mu
yanlış bilgi veriyor; biz mi yanlış anlıyoruz? Bu hususta ANAP'ın teklifini, Sayın Bakanımız ce
vaplandırırca memnun oluruz.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Gökalp.
GÜROL SOYLU (İstanbul)- Sayın Başkan, bir şey söyleyebilir miyim?
BAŞKAN- Buyurun Sayın Soylu .
GÜROL SOYLU (İstanbul)- Ben, "Nasıl olsa kullanacaksınız; 29 uncu maddede, zaten nasıl
kullanılacağı da zikredilmiş; bunu, daha doğru yazm, 10 uncu maddeye adapte edin" dedim; "kul
lanılsın" demedim.
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum.
Zabıtlara geçti ve sizin ifadenize göre düzeltilmiş oldu.
BAŞKAN- Buyurun Sayın Kapusuz. \
Sayın Kapusuz, sorular, gerekçesiz, kısa ve net olacak.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Evet efendim.
BAŞKAN-Rica ediyorum.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Görüşülmekte olan yasa tasarısının 28 inci maddesiyle ilgili su
allerimi tevcih ediyorum; vasıtanızla, ilgili Bakandan şunları öğrenmek istiyorum Sayın Başkanım:
Özelleştirme Fonu, 10 uncu maddeyle, Kamu Ortaklığı Fonuna aktarma yapılacağına dair hü
küm ihtiva etmektedir. Kamu Ortaklığı Fonunun yönetimi ise, bu maddede Hazineye tevdi edilmiş
tir. Bununla alakalı şunu söylemek istiyorum: Özelleştirme İdaresi, Özelleştirme Fonunun yöneti
mine sahip olduğu halde; acaba, Kamu Ortaklığı Fonu neden bağlanmamıştır. Yani, Özelleştirme
İdaresinin yetkisine, Kamu Ortaklığı İdaresi niçin devredilmemiştir.
Dolayısıyla, bir diğer konu: Özelleştirme Fonu gelirlerinden, altyapı tesislerinin devir hakla
rından meydana gelecek gelirler, Özelleştirme Fonuna mı dahil edilecektir -gelir olarak kaydedile
cektir- Kamu Ortaklığı Fonuna mı dahil edilecektir?
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Bir başka sorum: Kamu Ortaklığı Fonunun kaynaklan ilgili mevzuatta sıralanırken, Akaryakıt
Tüketim Vergisi, işletme gelirleri, köy kredi geri dönüşleri, -öncelikli yatırımlarla alakalı- KİT'ler
den tahsilat, özelleştirme gelirleri, bütçeden alınan pay, diğer gelirler, borçlanma suretiyle sağlanan
iç borçlanma, borç ihracı ve dış borçlanma olarak belirtilmiştir. Aynı yasa gereği, Kamu Ortaklığı
Fonu kullanım giderleri olarak da, altyapı tesisleri finansmanı, baraj, içme suyu ve serbest bölge
ler, otoyol istihkakları ve kamulaştırma işletme giderleri, gelir payı ödemeleri, KİT'ler adına gelir
payı ödemeleri, genel bütçeye aktarma, KOl kredi iştirakleri, özelleştirme giderleri ve diğer gider
ler... Son olarak da, borç ödemeleri -iç borç ödemesi, dış borç ödemesi- tanzim şekliyle zikredil
miştir.
Bu yasa-tasarısında -biraz önce arkadaşlarımızın da ifade ettiklerine göre- bu işin, bir nevi tu
zak veyahut da kurnazlık gibi mütalaa edilerek, bütçede veyahut da başka alanlarda kullanılmaya
cağı belirtilmiş olan bir hükmün, acaba burada bir gizli yolla, bir başka yere kanalize edilme şekli
var mıdır? Zabıtlara geçmesi bakımından özellikle ilgili bakanımız tarafından cevaplandırılmasını
istirham ediyorum.
Arz eder, teşekkür ederim.
BAŞKAN- Sayın Bakan, Sayın Kapusuz'u da dinlediniz. Üç sayın som sahibine cevaplarınızı
topluca vermek ister misiniz?
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Sayın Başkan, topluca cevap
landırıyorum.
BAŞKAN- Buyurun.
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Hacaloğlu'nun sorularına ce
vabım: Mesela, bugün özelleştirme kapsamında olmayan Boğaz Köprüsünün işletme gelirleri, Ka
mu Ortaklığı Fonuna gitmektedir ve bundan sonra da gidecektir. Yani, bugüne kadar, uygulamada,
Kamu Ortaklığı Teşkilatı Kanunu vardır, neyi amirse, o yapılacaktır. Konu, özelleştirme dışında bir
konudur.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Sorumun cevabı bu değildi Sayın Başkan.
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Sayın Kapusuz'un 1 inci su
alinin cevabı şudur: Kamu Ortaklığı Fonu neden Hazineye devrediliyor: İhtisas meselesidir; Özel
leştirme İdaresi, özelleştirmeyle uğraşsın. Kamu Ortaklığı Fonu, ikinci bir Hazine gibidir, işlemle
ri Hazineninkine yakındır. Onun için Hazineyle birleştirmeyi daha rasyonel bulduk.
Özelleştirme Fonunun gelirlerine gelince: Bugünkü mevcut yasaya göre, Kamu Ortaklığı Fo
nunun gelirleri de, doğal olarak Kamu Ortaklığı Fonuna gidecektir.
Kanundaki ilişki nedir? Özelleştirme Fonundan, Kamu Ortaklığı Fonuna, Kamu Ortaklığı Fo
nundan da, Özelleştirme Fonuna alışveriş, Kanunda yazılıdır. Tasarıda, Özelleştirme Fonundan ya
pılacak ödemelerin nerelerde kullanılacağı yazılı. Geçici maddeleri de okursanız, bu konuda daha
geniş bir sarahate ulaşacaksınız.
Sayın Soylu ile Sayın Korkmazcan'dan kim haklıdır; bu, iki kişi arasında olan bir sorundur.
Benim, birini veya diğerini haklı görüp, İki kişi arasına girmem doğru değildir...
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Beni alakadar etmiyor, ben sormadım Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla)- ...Kimin haklı kimin haksız
olduklarını kendileri tartışırlar bulurlar. Herhalde sizin de girmeniz doğru olmayacaktır.
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Arz ediyorum.
BAŞKAN- Sayın Bakan, teşekkür ediyorum.
Değerli milletvekilleri, madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.
Değişiklik önergeleri vardır, geliş sıralarına göre okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 28 inci maddesiyle düzenlenen 2983 sayı
lı Yasanın 4 üncü maddesinin ikinci satırında yer alan "gelir ortaklığı senetleri ve" ibaresinin mad
de metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Abdullah Kınalı
Hatay

Ali Yalçın Öğütcan
Adana

Samit Sözat
Balıkesir
Ahmet Sezai Özbek
Kırklareli

Gerekçe:
Bu düzenlemeyle, fazlalık teşkil eden ibarenin metinden çıkarılmasının uygun olacağı düşü
nülmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığna
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 28 inci maddesinin dördüncü satırında yer
alan "ile diğer mevzuatla tahsis edilen kaynaklar" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif
ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Abdullah Kınalı
Hatay

Samit Sözat
Balıkesir

Ali Yalçın Öğütcan

Ahmet Sezai Özbek

Adana

Kırklareli

Gerekçe:
Bu düzenlemeyle, maddeye anlam kazandırılmış olmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 28 inci maddesinin beşinci satırında yer
alan "T.C. Merkez Bankasında" ibaresinin "T.C. Ziraat Bankasında" şeklinde değiştirilmesini arz
ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

Abdullah Kınalı
Hatay

Ali Yalçın Öğütcan
Adana

Samit Sözat
Balıkesir
Ahmet Sezai Özbek
Kırklareli

Gerekçe:
Bu değişiklikle T.C. Merkez Bankasının görev alanları karşısında bu görevin başka bir devlet
bankasına verilmesi uygun olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 28 inci maddesinin altıncı ve yedinci satı
rında yer alan " Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yönetilir" ibaresinin, "Maliye Bakanlığın— 443 —
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ca" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana

.

Abdullah Kınalı
Hatay

Ali Yalçın Öğütcan
Adana

SamitSözat
Balıkesir
Ahmet Sezai Özbek
Kırklareli

Gerekçe: Konunun, Maliye Bakanlığının yetkisinde olması nedeniyle böyle bir değişiklik uy
gun olacaktır.
BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, bu maddenin Anayasaya aykırılığı iddiasını içeren bir
önerge vardır; okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 28 inci maddesi, Anayasanın 5,10,16 ncı maddelerine aykırılıklar taşımaktadır.
Görüşmelerde Anayasaya aykırılık yönünden değerlendirilmesini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Mustafa Ünaldı
Konya

Şinasi Yavuz
Erzurum

Şaban Bayrak
Kayseri

Hüseyin Erdal
Yozgat
Salih Kapusuz
Kayseri

BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, İçtüzüğün 85 inci maddesi gereği, Anayasaya aykırılık id
diasını içeren önergeyi işleme koyuyorum.
Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz Sayın
Başkan.
Sayın Hükümet?..
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN. (İsparta)- Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN-Önerge sahibi olarak buyurun Sayın Kapusuz.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyo
rum.
Görüşmekte olduğumuz, özel ismi Özelleştirme Yasa Tasarısı olan tasarı üzerinde, ilgili mad
denin, Anayasaya aykırılığı ile alakalı görüşlerimizi arz etmek için huzurlarınızdayım.
Hepimizin günlerdir konuştuğumuz bu mesele üzerinde, esası itibariyle, daha önce Anayasa
Mahkemesinden dönmüş olan bir yasa tasarısı üzerinde konuştuğumuz için -çok iyi hatırlayacağı
nız gibi- bir hususu özellikle vurgulamak istiyorum: Kalkınmayı hızlandırmak için, elbette, dış
borçlanma, yabancı sermaye, yabancı ortaklıklardan yararlanmak gerekir; ancak, özelleştirme yo
luyla, giderek yabancıların nüfuzuna yol açılması, ülke bağımsızlığı yönünden kabul edilemez. Bu
gerçek, özelleştirme politikası uygulayan gelişmiş kimi ülkelerde bile, önlem alma zorunluluğu ge
tirmiştir.
Ülkelere göre dereceler arz ediyor.
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Türk Ulusunun çıkarlarının, ülke bağımsızlığının ve güvenliğinin gözetilmesi, özelleştirme
nin, yabancılaşmaya dönüşmemesi yönünde getirilecek kuralların önemi büyüktür.
Bu konuyla ilgi kurarak, Amerika Birleşik Devletleri Dış ilişkiler Komisyonundan bir zabıt
takdim etmek istiyorum :
Tarih : 21 Eylül İ994.
Aslında zabıt uzun; fakat, zaman kısa olduğu için birkaç paragrafını takdim edeceğim ve vic
danlarınıza bu konuyu havale edeceğim. Ondan sonra, özelleştirmenin hangi maddesiyle ilgili, ge
neli üzerindeki değerlendirmeniz size ait olacaktır.
Senatör Biden, birçok konuyu soruyor. İfadesi aynen şöyle: Dünya Bankası* ya da ABD, ulus
lararası borçlar ve kredilerin tehlikeye düşmesini önlemek için, Türkiye'nin özelleştirme hareketle
rine ne zaman başlaması gereğine dair belirli bir son tarih mi kabul ettirmelidir?
Suale dikkat buyurun, Senatör soruyor: "ABD'nin alacaklarını garanti edebilmek için ne yap
mak lazım ; özelleştirme konusunda son bir tarih kararlaştırıp, baskı mı yapalımH diyor.
Senatör Grossman ise cevap veriyor. Bu cevabın, sadece bir bölümünü takdim ediyorum:
"Bence, yapmamız gereken şey, özelleştirmeyle ilgili tecrübelerimizi, uzmanlığımızı, istifadeleri
ne sunmak; özelleştirmenin geçmişte ülkelere neler getirmiş olduğunu tarihten örneklerle göster
mek ve özelleştirmeyi elimizden geldiğince desteklemektir. Sayın Çiller'in ve Türk ekonomisini
yönlendirenlerin, buradaki ortamı bildiklerinden şüphem yok. Bu nedenle, şunu çekinmeden söy
leyebilirim ki, ihtiyaç duydukları şey, ne yapmaları gerektiğini bilmektir. Ben de, ABD adına, yar
dımcı olabileceğim bir pozisyonda olmayı istiyorum."
Değerli arkadaşlar, zaman zaman meseleye İktidar perspektifinden bakabilir; muhalefetin tep
kilerini de yadırgayabilirsiniz; ancak, biraz da meseleye, milyonlarca insanının, açlık sınırı seviye
sinde, yolsuz, susuz yaşadığı; işsiz, imkânsız milyonların bulunduğu bu memleketin evlatları pers
pektifinden de bakmanızı istirham ediyorum.
Onun için, bu maddenin başından beri bunun münakaşasını yapıyoruz. Sayın Bakanımız ce
vap vermiş; ama, ben tatmin olmadım.
Bakınız, tutuyorsunuz, Özelleştirme Fonunu kuruyorsunuz ve bir aktarma bağı kuruyorsunuz
Kamu Ortaklığı Fonuyla; yani birinin diğerine aktarma yapma yetkisini veriyorsunuz; ondan son
ra da Kamu Ortaklığı Fonunun idaresini Hazineye devrediyorsunuz... Bu ne demektir; Özelleştir
me Fonunda birikmiş olan gelirleri Kamu Ortaklığı Fonuna alacaksınız; oranın idaresi de Hazine
ye ait olunca...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN- Toparlayın lütfen Sayın Kapusuz.
SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Aktarılmış olan bu imkânlar Hazinenin yetkisinde olunca, Hazine bunu istediği gibi kullana
bilecektir. Şayet bu konuda samimî iseniz, bu konudaki tereddütlerimizi lütfen giderin; çok basit
bir şey; Kamu Ortaklığı Fonunun idaresini de Özelleştirme İdaresine bağlayın; ama, o zaman ge
rekçe hazır; "efendim, o, ihtisas konusu" deniliyor. Peki, bir sual daha sorayım; bu Özelleştirme
İdaresinde yetki verdiğimiz şahıslar, süper kabiliyetli insanlar mı?.. Ben, bir zamanlar burada bir
şey vurguladım; zabıtlara geçmesi için yine vurguluyorum.
Değerli arkadaşlar, ne gariptir ki, bizim memlekette, mühendisler ekonomiyi; doktorlar müzi-
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ği, sanatı, resmi; askerler her şeyi bilir ya.. Her şeyi bilen bir Özelleştirme İdaresi olamaz, müm
kün de değil. Diğer alanlarda ihtisas aramıyorsunuz; ama işinize geldiği zaman, ihtisas kılıfının al
tında, bu işi, istediğiniz gibi kullanabileceğiniz platforma çekiyorsunuz. Bu, doğru değildir.
Yine, tekraren vurgulayarak sözlerimi kapatıyorum. Belki bu konu üzerinde çok durmak la
zım; çünkü en hassas konulardan bir tanesidir. Siz, kanun tasarısının birtakım maddelerinde, "hiç
bir zaman bir fona aktarma olmayacak, gelirleri şu şu alanların dışında kullanılmayacak" diyecek
siniz, arkasından da bu gelirleri istediğiniz yere kullanacaksınız... Hatta, Dış İlişkiler Komisyonun
daki Amerikalıların endişe duydukları, acaba borçların karşılığı; ki, 1995 yılında 11 milyar dolar
dış borç faizi ödeyeceksiniz...
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa)-Hazır, hazır...
SALİH KAPUSUZ (Devamla)-Hiç de hazır değil.
Ben, bu konuyu dikkatlerinize arz edip, vicdanlarınıza havale ediyorum.
Teşekkür ediyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN-Sayın Kapusuz, teşekkür ederim.
Değerli milletvekilleri, Anayasaya aykırılık iddiasını içeren önerge üzerindeki müzakereler ta
!
mamlanmıştır.
Oylamaya geçmeden önce, bir iki hususu ifade etmemi müsaadelerinize arz ediyorum. (DYP
sıralarından gürültüler)
Müsaade eder misiniz efendim... Arkadaşlar gelsin diye zile de bastım; müsaade buyurun...
Değerli milletvekilleri, üç yıldan bu tarafa, nöbetimde ve zaman zaman da kürsüye gelerek,
sizlerle birlikte çalışma gayreti güttüm. (DYP sıralarından "Veda hutbesi" sesleri)
Tabiî, keşke veda hutbesini bir anlayabilsek...
Değerli milletvekilleri, mümkün olduğunca... (DYP sıralarından gürültüler)
Müsaade buyurun...
...ve mutlak surette nezaket kurallarını ihlal etmeme çabası içerisinde oldum.
Sayın milletvekilleri, Altıncı Oturumda bazı milletvekillerinin sarf ettiği sözlerin, Başkanlığı
ziyadesiyle rencide ettiğini ifade etmek istiyorum. Bunun tebessüme şayan, gülmeye badi ve bais
bir tarafı yoktur. Mesele ciddîdir. Hele, bir milletvekilinin sözü çok çirkin ve hakaret doludur. İçe
risinde bulunduğumuz -dikkatinize arz ediyorum- Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsın
da mündemiç değerlere olan saygımdan dolayı, hakaret elfazını burada tekrar edecek değilim; İç
tüzüğün disiplin hükümlerini uygulamayı da faydalı görmedim; ancak, üzüntülerimi ifade etmek is
terim.
Teşekkür ediyorum.
III.-YOKLAMA
BAŞKAN - Yoklamaya geçmeden önce...
Affedersiniz, oylamaya geçmeden önce, bir yoklama talebi vardır... (DYP sıralarından gülüş
meler ve gürültüler)
MEHMET ALİ YAVUZ (Konya)- Sayın Başkan, bir de tarafsızlıktan bahsediyorsun... Aklın
fikrin yoklamada.
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BAŞKAN- Bu talebi okutuyorum;
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Genel Kurulda toplantı yetersayısı yoktur; yoklama yapılmasını saygıyla arz ederiz.
Ahmet Remzi Hatip
Konya
Abdüllatif Şener
Sivas

Şaban Bayrak
Kayseri
Lütfü Esengün
Erzurum

Salih Kapusuz
Kayseri
Şinasi Yavuz
Erzurum

Cevat Ayhan
Sakarya

Zeki Ünal
Karaman
Hüseyin Erdal
Yozgat

Mustafa Ünaldı
Konya

BAŞKAN- Önergede imzası bulunan sayın milletvekillerinin burada bulunup bulunmadıkları
nı arayacağım :
Ahmet Remzi Hatip?.. Burada
Şaban Bayrak?.. Burada
Salih Kapusuz?.; Burada
Abdüllatif Şener?.. Burada
Lütfü Esengül ?.. Burada
Şinasi Yavuz?.. Burada
Cevat Ayhan ?.. Burada
Zeki Ünal?.. Burada
Mustafa Ünaldı ?.. Burada
Hüseyin Erdal ?.. Burada
Değerli milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın üyelerin, Genel Ku
rul Salonunda hazır bulunduklarını yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum.
Yoklamaya pusulayla iştirak edecek sayın üyelerin salondan ayrılmamalarını rica ediyorum;
pusulaları yeniden yoklayacağım.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Yoklamadan sonra pusula gönderenlerin burada olup olmadık
larını kontrol edelim...
HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli)- Sen ne karışıyorsun be terbiyesiz adam!
TURHAN TAYAN (Bursa)- Zaten yeteri kadar müdahale ediliyor, bir de siz karışmayın.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Utanmıyor musun sen?!
HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli)-Sen utanmıyor musun?!
(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur. Vereceğim bir aradan sonra
yoklama yapmak mecburiyetim vardır; ama, yine, toplantı yetersayısının olacağı kanaatini taşıma
maktayım.
Bu sebeple, olağanüstü halin 4 ay süreyle uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ile gensoru
önergelerini ve kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek ve 16.11.1994 Çarşamba günü saat
13.30'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati: 01.00

'
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VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZILISORULAR VE CEVAPLARI
1. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, P.T.T. ihbar telefonlarıyla yeterli hizmet verilmedi
ği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehnet Köstepen'in yazılı cevabı
(7/4900)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Mehmet Seven
Bilecik
Soru: "118", "133", "141" ve "121" kodlu PTT ihbar telefonları özellikle son günlerde vatan
daşa gerekli hizmeti göstermekte keyfi hareket ettiği, gevşek davranıldığı ve vatandaşların sıkıntı
larına gerekli cevabı vermekte yavaş davranıldığı şikâyet konusudur. Hatta, bu sıkıntıyı biz millet
vekilleri dahi zaman zaman yaşamaktayız. Bu nedenle,
1. Bu telefonlarda bir anza mı sözkonusu? Yoksa, eleman eksikliği mi var?
2. Yoksa, burada görev yapan personel ücret zammını mı protesto etmektedir? Daha önceki
yıllara nazaran varolan ciddiyet, özveri yerini tembelliğe, keyfiliğe bırakmış gibi bir hal var, bu du
rumu hiç kontrol ettiniz mi?
3. Bu telefonlara bakan personelin vatandaşa karşı sinirli ve öfkeli tavırlar içerisinde oldukla
rı, sanki bin zahmetle bu işi yapıyorlarmış havasına girdikleri şeklinde ayrı bir şikâyet mevcuttur.
Personelin bu durumu sizce de hoş mudur? Bu hususta ilgili personel uyarılamaz mı?
4. Özellikle "121" kodlu anza bildirim telefonunda görev yapan personelin vatandaşın sıkın
tısına gereken cevabı veremediğinin örneğini bizzat ben de şahit oldum. 3-4 defa anza bildirimin
de bulunan bir vatandaşımız cevabı telefon bıraktığı halde yine 5 inci kez kendisi aradığında cevap
almıştır. Cevapta borcu olduğundan dolayı telefonunun kesildiği bildirilmiştir. Bumu hizmet? Ma
dem bu vatandaşımızın borcu var, niçin telefonunu kesmek cihetine gidilmiştir? Borcu diğer ayın
faturasına cezalı olarak yansıtılamaz mı? Bu vatandaşımızın cenazesi, hastası olsa hangi telefonla
sıkıntısını bildirsin? Böyle bir ilkel uygulama hangi ülkelerde yapılmaktadır? Gizli zamları vatan
daşın sırtına gayet güzel yüklüyorsunuz da, telefonun borcunu niçin diğer faturaya eklemiyorsu
nuz? Böyle bir yöntem uygulanamaz mı? Böyle bir yöntemin uygulanmasında PTT'nin ne gibi zaran olabilir?
5. Ayrıca, semtler arasında da farklı uygulamalar yapıldığı, mesela Dikmen'de ödenmeyen bir
fatura bedeli, telefon kesilmeksizin diğer faturaya eklenip gönderiliyor, ama, Mamak'ta, Batıkent'te aynı durumda olan vatandaş telefonu kesilerek işkenceye maruz bırakılıyor. Bu farklı uygulamalan nasıl izah edeceksiniz? Dikmen'de oturan vatandaşlar, Mamak'ta, Batıkent'te oturan
vatandaş arasında bir fark mı var?
Ulaştırma Bakanlığı
Sayı:B.11.0.MÜŞV.0.414

14.11.1994

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in 8.9.1994 tarih ve 7/4900 sıra sayılı yazılı
soru önergesi.
'
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Yazılı soru önergesinde bahsedilen konular, tarafımdan inceletilmiş olup :
Bahse konu edilen PTT'nin 118,133,141 ve 121 özel numaralı servislerinde herhangi bir arı
za bulunmamaktadır. Bu servislerden abonelere iki veya üç aramada cevap verilecek şekilde plan
lamalar yapılmıştır. Ancak, bu servislerimizde eleman sıkıntısı çekilmektedir. Aynca, trafiğin çok
yoğun olduğu saatlerde cevap verme sürelerinde gecikmeler olabilmektedir. Son ekonomik tedbir
ler nedeniyle eleman alınmamakla birlikte büyük şehirlerimizde (Özellikle Ankara, İstanbul ve İz
mir için) eleman temini cihetine gidilmektedir.
Ünitelerimizde oluşturulan ekipler tarafından hergün trafiğin yoğun olduğu saatlerde özel nu
maralı telefonlar aranmakta, bu telefonlardan cevap verme süreleri normalin üzerinde bulunanlar
izlemeye alınıp, nedenleri tespit edilmekte, geç cevap verme, personelden kaynaklanıyorsa, ilgili
personel uyarılmakta, varsa, teknik noksanlıklar giderilmektedir.
Diğer taraftan, mevcut elemanlar hizmet içi eğitimine tabi tutulup, mevzuatımız hükümleri
çerçevesinde, hizmetin kaliteli, emniyetli ve süratli bir şekilde verilmesini teminen, bazen ilgili üni
tesine bazen de ünitelerimizin tümüne tebliğ yapılmakta, konuyla ilgili olarak ünitelerce de semi
nerler düzenlenmektedir. Tüm bu tedbirlere rağmen, personel kusuru görülürse cezalandırılmaları
cihetine gidilmektedir.
Ayrıca, abonelerimize haberleşme araçlarının konuşmaya kapatılmaması için borçlarını süre
si içinde ödemeleri gerektiği hususu her faturada belirtildiği gibi her sene PTT'nin uygulamaları
abonelere gönderilen bir yazıda açıklanmakta, aynca bu yazıda her abonenin faturalannın son öde
me tarihleri belirtilmektedir.
Teşekkülün gelirlerinin en önemli bölümünü telefon gelirleri teşkil ettiğinden bu alacakların
tahsilinin gecikmesi PTT'nin finansal sıkıntıya sokmakta dolayısıyla ödemelerimiz aksamaktadır.
Bunun sonucunda da kredi müesseselerinden kaynak temini yoluna gidilmekte finansman yükleri
ne katlanılmak mecburiyetinde kalınmaktadır.
Toplam borcu 100 000 liranın üzerinde olan ve fatura tutarlarını son ödeme tarihinden sonra
ki 5 işgünü içerisinde de ödemeyen abonelerimizin telefonlan bu sürenin sonunda haberleşmeye
kapatılmaktadır.
Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon abone borçlarım süresi içerisinde ödememektedir.
Telefonlann görüşmeye kapatılmaması gibi bir uygulamaya gidildiği takdirde şu andaki duru
ma göre 1 milyon civannda abonemiz borçlarım ödemeyecek, bu sayı zamanla daha da artacaktır.
Bu da PTT'yi malî yönden büyük bir sıkıntıya sokacaktır.
PTT'nin yurt çapında yapılan yatınmlannı zamanında tamamlaması ve diğer kuruluşlara olan
borçlarını ödeyebilmesi için alacaklarının zamanında tahsil edilmesi gerekmektedir.
Bu nedenle telefon borçlarıntn son ödeme tarihinden sonraki 5 işgünü içerisinde ödemeyen
abonelerin telefonlarının görüşmeye kapatılmayarak geçmiş dönem borçlarının yeni dönem fatura
sına eklenmesi halinde PTT'nin alacaklannın geç veya hiç tahsil edilmemesine neden olacağı gibi
tahakkuk ve fatura edilen borçların bir sonraki dönemde yeniden tahakkuka alınarak fatura edilme
si de muhasebe sistemi açısından mümkün bulunmamaktadır.
Bu uygulama Türkiye çapında gerçekleştirilmekte, bazı şehir veya santrallerdeki abonelerin
ödenmeyen fatura tutarlarının bir sonraki dönem faturasına ilave edilmesi gibi bir uygulama yapıl
mamaktadır.
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Yukarıda cevabı arzedilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi gere
ğince çevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim.
Saygılarımla.
Mehmet Köstepen
Ulaştırma Bakan
2. - İstanbul Milletvekili Halit Dıanankaya'nın, DDY'na ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı
Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (715005)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorulanmın Ulaştırma Bakanı Sayın Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim.
Saygılarımla.
Halit Dumankaya
istanbul
Ülkemiz maalesef DYP-SHP Koalisyonları döneminde bir yangın yerine çevrilmiş tüm ku
rumlarıyla bir enkaz yığını haline getirilmiştir.
Soru 1. DDY Haziran sonu itibariyle kâr-zarar durumu nedir?
Soru 2. Haziran sonu itibariyle yapılan yatırımlar ne kadardır? Bütçe ile hedeflediğiniz yatı
rımların yüzde kaçını gerçekleştirdiniz?
Soru 3. DDY Haziran sonu itibariyle ne kadar faiz ödemiştir? İç ve dış borcu ne kadardır?
T.C.
Ulaştırma Bakanlığı
Sayı :B.11.0.MÜŞV. 0.415

14.11.1994

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'mn 26.9.1994 tarih ve 7/5005 sıra sayılı ya
zılı soru önergesi.
İlgili soru önergesi tarafımdan inceletilmiş olup:
TCDD'nin Haziran sonu itibariyle kâr-zarar durumu:
1994 Ocak-Haziran dönemi gelir gider tablosu (Milyon TL.)
Satış Gelir
Görev Zararı Karşılığı (Sübvansiyon)
Toplam Gelir
Satışlar Maliyeti
Brüt Satış Kârı-Zararı
Dönem Giderleri
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
Genel İdarî Giderleri
Dönem Giderleri Toplamı
Faaliyet Kârı-Zararı

3 219 682
1 581 102
4 800 484
6 025 418
- 1 2 2 4 634

730483
730 483
- 1 9 5 5 117
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Faaliyet Dışı Gelirler
Ulaştırma Alt Yapı Resmi
Faiz ve Komisyon
İştirakler Kâr Paylan
Geçmiş Yıllar Kârları
Kambiyo Kârları
Diğer Gelirler
Toplam
Faaliyet Dışı Giderler
Faiz ve Komisyon
Çalışmayan Kısım Giderleri
Geçmiş Yıllar Zararları
Kambiyo Zararları
Diğer Giderler
Toplam
Dönem Kârı-Zararı

0:7

69 251
169
7 946
169 246
246 612
3 577 792
3 089
496 353
4 545 180
50 540
8672 954
- 10 381 459

Haziran sonu itibariyle yapılan yatırımlar ve Bütçe ile hedeflenen yatırımların gerçekleştiril
me oranı:
TCDD Genel Müdürlüğünün 1994 yılı yatırım programı tavanı DPT tarafından 2 996 000 mil
yon TL. olarak belirlenmiş, ancak uygulamaya konulan istikrar programı paralelinde 107.2 milyar
TL. blokeye alınmış ve yeni yatırım programı tavanı 2 888 760 milyon TL. saptanmıştır.
Ocak-Haziran döneminde geçici değerlere göre 877 949 milyon TL. harcama yapılarak yeni
yatırım programımn tavanına göre % 30.4 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Yol yenilemelerin
de kullanılacak 70 000 ton ray ile 15 adet ray otobüsü bu sene temin edileceğinden, yıl sonu itiba
riyle yeni yatırım programı tavanının üzerinde parasal gerçekleşme sağlanacağı tahmin edilmekte
dir.
TCDD'nin Haziran sonu itibariyle ödenen faiz ve iç-dış borçlar tutarı:
30.6.1994 İtibariyle Ödenen Faiz Tutarları
(Milyon TL.)
İç Borç Faiz Ödemeleri
Ticarî Banka
Sosyal Yardım Zammı
SSK
Toplam .
Diş Borç Faiz Ödemeleri
Hazine Devirli
Hazine Garantili
Diğer
Toplam
Genel Toplam
30.6.1994 İtibariyle Toplam Borç Tutarları
(Milyon TL.)
İç Borçlar
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182610
45 484
404 486
12 362
101658
44 532
158 552
563 038
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Hazine (Tahvil anapara+faiz top.)
Vergi Borçlan
KİT'lere Borçlar
Resmi Dairelere Borçlar
Bankalara Borçlar
Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar
Diğer
Toplam
Dış Borçlar
Hazine Devirli
Hazine Garantili
Diğer
Toplam
Genel Toplam

0:7

339600
. 5 504747
21377
1306410
148 946
56152
20599
7 397 831
3 623 203
67 631
736755
4427 589
11825 420

Kuruluşun 11 825 420 Milyon TL. si vadesi geçen ve 9 540 871 milyon TL. si vadesi gelecek
olmak üzere Toplam 21 366 291 milyon TL. stok borcu bulunmaktadır.
Yukarıda cevabı arzedilen soru önergesinin, Millet Meclisi içtüzüğünün 96 ncı maddesi gere
ğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim.
Saygılarımla.
Mehmet Köstepen
Ulaştırma Bakanı
3.-İstanbulMilletvekili Halit Dumankaya'nın, Bodrum, Milas Havaalanı ile Çarşamba ve İs
parta Havalimanlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in ya
zılı cevabı (7/5012)
TBMM Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletlerinizi arz ederim.
Saygılarımla.
Halit Dumankaya
İstanbul
Başbakanlığınız döneminde heyecana kapılıp her gittiğiniz yerde trilyonluk yatırım paketi aç
maktasınız. Bu paketler zaman geçtikçe açılmayınca yöre halkı tedirginliğe, umutsuzluğa kapıl
makla siyasetçilere güven duymamağa başlamaktadır.
Soru 1. Bodrum Milas (Güllük) havaalanı hangi tarihte ihale edildi? Keşfi nedir? İhaleyi ka
zanan müteahhit firma kimdir? İhale tenzilatı nedir?
Soru 2. Ağustos sonu itibariyle iş hangi aşamadadır? Müteahhide ödenen istihkak tutarı nedir?
Soru 3. Samsun Çarşamba havalimanının ihale tarihi nedir, ihaleyi kimler almıştır? Müteah
hitle sözleşme hangi tarihte yapılmıştır? İhale tenzilatı nedir? İşin ilk keşif bedeli nedir? İşin bitiş
tarihi?
Soru 4. İsparta Havalimanı hangi tarihte başlamış, keşif bedeli nedir? İş hangi aşamadadır.
Bugüne kadar müteahhitlere ödenen istihkak tutan nedir?
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T.C.
Ulaştırma Bakanlığı
Sayı:B.11.0.MÜŞV.0.411
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın 18.10.1994 tarih ve 7/5012 sıra sayılı
yazılı soru önergesi.
İlgili soru önergesi tarafımdan inceletilmiş olup:
1. Bodrum Güllük Havaalanı:
İhale tarihi'
İhale Makamı
Keşif Bedeli

: 12.3.1993
: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
: Birim Fiyatlı İşler: 140 milyar TL.
Anahtar Teslimi İşler : 25 milyar TL.
İşin Müteahhidi
: MET-OK İnşaat Tic. ve San. A.Ş.
İhale Tenzilatı
: Birim fiyatlı işlere şamil olmak üzere % 48,10
2. Ağustos 1994 Sonu İtibariyle İşin Fiili Durumu :
Uçuş Üniteleri: Pistin 26+00 Hm. 'sine kadar nebati toprak harfiyatı yapılarak 2 tabaka (60 cm.)
Granüle karakterli malzeme ile dolgu yapılmıştır. Aynca pistin 17+17 - 25+78 Hm.lerinde konsolidasyonu sağlamak üzere 2 metre yüksekliğinde Sürşarj dolgusu yapılmış, konsolidasyonun ta
mamlanmasını müteakip, geogrid serilerek Granüle karakterli malzeme dolgusuna devam edilecek
tir. Pistin 26+00 - 30+60 Hm.Meri arasındaki bataklık bölgede balçık temizliği yapılarak 145 000 m3
istifsiz taş dolgu işlemi tamamlanmıştır.
Apron'da nebati harfiyatı ve Granüle karakterli malzeme dolgusu tamamlanmıştır.
Pist sahasında mevcut bulunan DSİ kanallarının deplase işlemi tamamlanmıştır.
Çevre emniyet tel örgüsünün 5 km.lik kısmı tamamlanmıştır.
Meydan irtibat yolunun (Köprü hariç) taplama alt kotuna kadar tüm imalatları tamamlanmış
tır. Köprü inşaatı için ise 20 derinliğinde 90 adet fore kazık imalatı tamamlanmıştır.
Havaalanı su ihtiyacını karşılamak üzere 2 adet su kuyusu açılmış ve isale hattının 4,4 km.lik
kısmının harfiyat ve boru ferş işlemleri tamamlanmıştır.
Enerji nakil hattına başlanılamamıştır.
Prefabrik geçici terminal binası inşaatına başlanmamıştır.
Geçici kontrol kulesi ve garaj binası inşaatına başlanmamıştır.
İşin fiziki gerçekleşmesi sözleşme bazında % 35 mertebesinde olup, bugüne kadar müteahhit
firmaya sözleşme bazında 60 milyar TL. ödeme yapılmıştır.
3. Samsun Çarşamba Havaalanı 1.3.1994 tarihinde ihaleye çıkarılmış olup, Hazine Dış Tica
ret Müsteşarlığının kredi teklifleri üzerinde yapmış olduğu değerlendirmeyi müteakip en düşük tek
lifi Alarko-Akfen Ortaklığının verdiği tespit edilmiştir. İş, dış kredili ve anahtar teslimi bazındadır.
İlk keşif bedeli 55 milyon ABD Doları olup, Alarko-Akfen Ortaklığı 32 milyon ABD Doları tek
lifte bulunmuştur. Müteahhit finnaca kredinin temin edilmesi ve bu kredi şartlarının Hazine ve Dış
Ticaret Müsteşarlığınca kabul edilmesinden sonra işe başlanılacaktır.
İşin süresi yer teslimi tarihinden itibaren 3 yıldır.
— 453 —

T.B.M.M.

B:35

15.11.1994

0:7

4. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünce ihale edilen İsparta Havaalanı İn
şaatı iki ayrı ihaleden oluşmaktadır.
1. Altyapı İnşaatı:
15.10.1992 tarihinde yapımına başlanmıştır, işin keşif bedeli 1992 yılı fiyatları ile 39,9 milyar
TL. 'dir. Sözleşme bazında işin fizikî gerçekleşmesi % 99 mertebesindedir. Müteahhit firmaya bu
güne kadar sözleşme bazında 39,4 milyar TL. ödeme yapılmıştır.
2. 12.11.1993 tarihinde yapımına başlanmıştır, işin keşfi 1993 yılı fiyatları île 160 milyar
TL.'dir. Sözleşme bazında işin fiziki gerçekleşmesi % 10 mertebesindedir. Müteahhit firmaya bu
güne kadar sözleşme bazında 15,4 milyar TL. ödeme yapılmıştır.
Yukarıda cevabı arzedilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı Maddesi gere
ğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim.
Saygılarımla.
Mehmet Köstepen
Ulaştırma Bakanı
4. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'in, Kayseri-İncesu'yd bağlı bazı köylerin yollarına iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı
(7/5022)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
•* Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını
talep etmekteyim.
Gereğini saygılarımla arz ederim.

7.9.1994
Şaban Bayrak
Kayseri

Kayseri İli İncesu İlçesine bağlı Tahirinli, Küllü ve Karahöyük köyleri, Ankara asfaltından gi
rildiğinde İncesu'ya doğru bir yay çizerek üç kuyu dahil 40 km. bir yol güzergâhını oluşturmakta
dır. incesu Üçkuyu Köyü arasındaki 10 km'lik yol 1992 yılında asfaltlanmış, geri kalan 30 km'lik
kısım ise hâlâ asfaltlanamamıştır.
Kayseri 'de ana yollara bağlı asfaltlanmamış köy yolları hemen hemen adı geçen 30 km'lik Ta
hirinli, Küllü, Karahöyük yollarından başka kalmamıştır.
Bu yörede takriben 3 000 civarında insanımız binbir türlü zor şartlar altında hayatlarını çiftçi
lik ve hayvancılık yaparak sürdürmektedir.
Sorularım :
1. Kayseri, İncesu İlçesine bağlı Tahirinli, Küllü ve Karahöyük köy yolları 1995 yılı progra
mına teklif edilmiştir. Bu yolun yapılması için bütçeye ne kadar para ayırmayı düşünüyorsunuz?
2. Ayrılacak ödenekle 30 km.'lik bu yolu 1995 yılında bitirmeyi planlıyor musunuz?
3. 4 senedir teklif edilen fakat bir türlü programa alınmayan bu yol için 1995 yılı içerisinde
ödenek ayrılmayacaksa sebepleri nelerdir?
4. Karahöyük'ten Nevşehir köylerine giden stabilize yolun uzun zamandan beri bakımı yapıl
madığı, buna karşılık Nevşehir tarafından olan yolun devamlı bakımının yapıldığı ifade ediliyor.
Kayseri Köy Hizmetlerine bağlı olan yolun bakımının yapılmamasının sebepleri nelerdir?
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5. Tahirinli, Küllü ve Karahöyük köylerinin su sorununu çözmek için yapılmış olan su depo
larının bazı eksikleri bulunmaktadır. Köy içine şebeke döşenmiş, boru hattı bitirilmiş deniliyor,
ama bir türlü şebekeye su basılamamış. Buradaki menfi durum, işi yüklenen müteahhit firma tara
fından mı kaynaklanıyor, yoksa 5 Nisan istikrar paketinden mi kaynaklanıyor.
6. Köy halkı, şimdiye kadar bu yollarımız neden asfaltlanmadı diye ilgili makamlara sordukla
rında, cevap olarak "Bu köylerden RP'ye fazla oy çıkmıştır, onun için yapılmıyor" ifadesi kullanıl
mıştır. Buna inanmak mümkün değildir. Ama yolun şimdiye kadar yapılmaması acaba siyasî midir?
T.C.
Devlet Bakanlığı

15.11.1994

Sayı: B.02.0.014/1377
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi :A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5022-11050/41596 sayılı yazınız.
Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bayrak'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Kayseri-Incesu-Tahirinli, Küllü ve Karahöyük köylerinin içmesuyu 1994 yılı yapım progra
mında Karahöyük grubu olarak yeralmaktadır.
inşaat, tasarruf tedbirleri nedeniyle (2) ay süreyle durdurulmuş, 1.7.1994 tarihinden itibaren
yeniden çalışmalara başlanmıştır.
Isale ve şebeke hatları tamamlanan söz konusu inşaat % 90 seviyesinde ikmal edilmiş olup,
depolarda kısmî eksiklikler mevcuttur.
İnşaatın durdurulduğu (2) aylık sürede dikkate alındığında sözleşmeye göre 31.12.1994 tarihi
ne kadar süresi bulunan adı geçen işin yıl sonuna kadar tamamlanmasına çalışılacaktır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
5. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Marsurlu-Kozan-İsdemir yoluna ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Halil Çulhaoğlu 'nun yazılı cevabı (7/5034)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep et
mekteyim.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Şaban Bayrak
Kayseri
Adana İli, Feke İlçesi, Marsurlu Bucağı civarında Attepe adı ile Maruf bölgede bir çok demir
madeni ocakları Demir-Çelik fabrikalarımızın talepleri doğrultusunda yılda 1,5 milyon ton demir
cevheri üretimi gerçekleştirilmektedir. Yöre, ülkemizin ikinci demir cevheri havzası olup DemirÇelik fabrikaları ihtiyacının karşılanmasında büyük öneme haizdir.
Cevherin fabrikalara taşınmasında yolların standartlara uygun ve yakın olması maliyeti düşü
rücü birinci faktör olarak düşünülmelidir. Ancak şimdiye kadar Kayseri 6 ncı Bölge kendi sınırına
kadar olan bölümü 1995 yılı sonuna kadar asfaltlanarak bitirileceği söylenmektedir. Ne varki Adana'nın bağlı bulunduğu 5 inci Bölgede Marsurlu, Kozan, İsdemir güzergâhında proje çalışmaları
yapılmış, oplikasyon işlemi tamamlanmış olmasına rağmen bugüne kadar hiçbir faaliyet yapılma
mıştır.
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Kayseri-Adana hududuna kadar gelen güzergâh devam ettiğinde îç Anadolu'yu güneye bağla
yan yol 100 km. kısalacak bu durum ülke ekonomisine katkı yanında yöre halkına sağlayacağı fay
dalar her türlü katkının üzerinde olacaktır.
Sorularımız:
1. Adı geçen yolun yapılabilmesi için Mersin 5 inci Bölge Müdürlüğünün 1995 yılı programı
na teklif ettiği 146 milyar TL. 'yi bütçeye koymayı planlıyor musunuz?
2. Adı geçen yol için Dünya Bankası kredisi kullanılan güzergahta belli bir süre proje, uygu
lamasına geçilmediği takdirde kredi kullanımı imkânsızlaşabilecektir. Kredi kullanılamadığı tak
dirde bu yolun yapımı duracak mıdır, yoksa başka kredi yolları mı aranacaktır?
. 3. Mersin 5 inci Bölgeye bağlı Attepe, Mansurlu, Kozan, İsdemir proje ve oplikasyon çalış
maları yapıldığı halde bugüne kadar neden yol yapım çalışmaları başlatılamamıştır?
4. Şayet bu yolun yapımını programa almayı düşünüyorsanız, bütçeye ayıracağınız miktar
146 milyar TL.'den yüksek mi, yoksa daha mı az olacaktır?
5. Bütçeye ayrılacak miktar 146 milyardan az olacaksa sebepleri nelerdir?
6. Bu yolun başlatılmaması gibi yanlış bir karar alınıpta bütçeye yine para ayrılmayacaksa se
bepleri nelerdir?
T.C.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Ankara
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/2832

15.11.1994

Konu : Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın yazılı soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : a) T.B.M.M.'nin 26.9.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5034-11096/41752 sayılı
yazısı.
b) Başbakanlığın 30.9.1994 gün ve B.02.0.KKG/106-7255/7541 sayılı yazısı.
c) Devlet Bakanlığının (Sn. Bekir Sami Daçe) 18.10.1994 gün ve B.02.0.006.0/2.02285 sayı
lı yazısı.
İlgi (c) yazı ilişiğinde alınan, Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın "Mersin 5. Bölgeye bağlı
Attepe, Mansurlu, Kozan, İsdemir projesi"ne dair Başbakan'a yöneltttiği yazılı soru önergesi ince
lenmiştir.
(Adana-Kozan) Ayr. - Mansurlu - 6 ncı Bl. Hd. yolu Dünya Bankası ile imzalanan İkraz An
laşması ve Karayolu İyileştirme Projesi (KİP) kapsamında programa alınmıştır.
İkraz Anlaşması çerçevesinde ihale edilen projelerin yapım maliyetleri, başlangıçta düşünülen
miktarın üstüne çıkmış ve böylece verilen kredi miktarı da tamamlanmıştır. Bu nedenle, devam
eden kredi ile ihale edilmesi mümkün görülmemektedir.
1995 yılı yatırım programı için sağlanan imkânlar, ihalesi yapılan ve çalışmaları sürdürülen
projelerin yıllık ihtiyaçlarının sadece % 15-20'sini karşılayabildiğinden, çalışması yapılmayan pro
jelere ödenek ayrılması mümkün olamamakta ve dolayı siyle (Adana-Kozan) Ayr.-Mansurlu-6 ncı
Bölge Hd. yolu da önümüzdeki yıl programında çok cüzi bir ödenekle yer almaktadır.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
Halil Çulhaoğlu
Bayındırlık ve İskân Bakanı
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6. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, İstanbul Özdoktörlar ve Özhavacılar Yapı Koope
ratiflerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/5053)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Mehmet Seven
Bilecik
Soru 1. İstanbul Sınırlı Sorumlu Özdoktörlar ve Özhavacılar Yapı Kooperatifi konutları kaç
adettir?
Soru 2. Konutların yapıldığı bu alanın daha önceki imar durumu nasıldı?
Soru 3. İmar planında bir değişiklik yapılarak mı, inşaatlara başlanmıştır?
Soru 4. İnşaatları hangi firma yapmaktadır?
Soru 5. Ruhsatsız herhangi bir yapılaşma bu kooperatiflerde saptanmış mıdır? Varsa, ne gibi
bir işlem yapılmıştır?
T.C.
İçişleri Bakanlığı
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü
Sayı: B.05.0.MAH.0.65.00.02/1027

14.11.1994

Konu : Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Scvcn'in yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM Başkanlığının 3.10.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5053-11125/41831
sayılı yazısı.
İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen Bilecik Milletvekili Mehmet
Seven'in "İstanbul Özdoktörlar ve Özhavacılar Yapı Kooperatiflerine ilişkin" yazılı soru önerge
siyle ilgili olarak İstanbul Valiliği aracılığıyla Beykoz Belediye Başkanlığından alınan bilgilerden:
1) İstanbul Sınırlı Sorumlu Özdoktörlar ve Özhavacılar yapı kooperatifleri konutlarının 49
adet villa, 41 adet blok olmak üzere toplam 90 adet olduğu,
2) Konutların yapıldığı bu alanın, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 4.3.1988 tarihinde
onaylanan 1/25000 ölçekli Beykoz İlçesi Köyleri ve Çevresi Çevre Düzeni Nazım İmar Planında,
Beykoz Anadoluhisarı 16 pafta, 37 ada, 55 parsel brüt 200 kişi/hektar yoğunluklu konut alanı ola
rak yer aldığı,
22.11.1988 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Beykoz ilçesi Kentsel Baskı Altında Kalan
MUcavir Alan Nazım İmar Planında net 350 kişi/hektar yoğunluklu kısmen konut, kısmen yeşil
alan kısmen de donatı alanı olarak planlandığı,
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planının Bü
yükşehir Belediye Başkanlığınca 7.3.1989 tarihinde onaylandığı,
3) Anılan inşaatların, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 7.3.1989 tarihinde onayla
nan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planına göre yapıldığı, planda bir değişiklik yapılmadığı,
4) İnşaatların, Müteahhit Firma Hamle İnşaat A.Ş. tarafından yapıldığı,
5) Yapı denetimleri sırasında 44 adet binanın ruhsat ve eklerine aykırı yapıldığının anlaşılma
sı üzerine, Yapı Tatil Tutanağı tanzim edilerek 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42 maddelerine
göre gereği için Belediye Encümenine sunulduğu,
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anlaşılmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
Nahit Menteşe
içişleri Bakanı
7. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Küraman-Ermenek-Kayaönü Köyünü Ermenek-Mut
karayoluna bağlayan bir yol yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun ya
zılı cevabı (7/5150)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandı
rmasını saygılarımla arz ederim. 5.9.1994
Zeki Ünal
Karaman
Karaman-Ermenek ilçesi Kayaönü Köyünü Ermenek-Mut Karayoluna bağlantısını sağlayacak
giriş çıkış yollarının yapılması konusunda Bakanlığınızda herhangi bir çalışma var mıdır?
T.C. : •
Devlet Bakanlığı

15.11.1994

Sayı: B.02.0.014/1372

,

'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00..02-7/5150-11286/42138 sayılı yazınız.
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Ermenek-Kayaönü Köyünü Mut Karayoluna bağlayan yol mevcut olup, ikinci bir yol köyyolu ağımızda bulunmamaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
8. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek-Yeşilköy ile Ardıçkaya Köyü ara
sındaki yola ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabi (7/5151)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 6.9.1994
Zeki Ünal
Karaman
Karaman-Ermenek İlçesi Yeşilköy ile Ardıçkaya Köyü arasındaki yaklaşık 12 km.lik yolu 3
km.ye indirecek olan yolun yapılmasıyla ilgili Bakanlığınızda herhangi bir çalışma var mıdır?
, T.C
Devlet Bakanlığı
Sayı :B.02.0.014/1373

15.11.1994

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5151-11287/42139 sayılı yazınız.
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Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Ermenek Yeşilköy ile Ardıçkaya Köyü arasında köyyolu ağı bulunmamaktadır. Ayrıca yol ya
pımı talep edilen arazinin tamamen tarım arazisi olduğu anlaşılmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
9. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Anamur ile Yaylapazarı arasındaki köy yoluna iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/5153)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 6.9.1994
Zeki Ünal
Karaman
Ekonomik ve ticarî hayatı canlandıracak ve bölgesel gelişmeyi sağlayacak olan Mersin Ana
mur İlçe Hududu ile Karaman-Ermenek ilçesi Yaylapazarı arasındaki 17 km.lik yolun köy yolu ağı
na alınması konusunda Bakanlığınızda yürütülen bir çalışma var mıdır?
T.C.
Devlet Bakanlığı

15.11.1994

Sayı: B.02.0.014/1374
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi :A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5153-11289/42141 sayılı yazınız.
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Mersin-Anamur Yaylası ile Ermenek İlçesi Yaylapazarı Köyü arasındaki yol köyyolu ağında
bulunmadığından işlem yapılamamış olup, yöreyi yaylaya bağlayan T.C.K. nin Kazancı Kasaba
sından geçen yolu mevcuttur.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
10. -Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman'a bağlı Yeşilköy-Daran yoluna ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu 'nun yazılı cevabı (7/5155)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 6.9.1994
Zeki Ünal
Karaman
Karaman-Ermenek İlçesi Yeşilköy ile Ardıçkaya Köyü arasındaki 12 km.lik yolu 3 km. ye in
direcek ve Antalya Gazipaşa ilçesini, Ermenek'e bağlayacak olan Yeşilköy-Daran köyleri arasın
daki 4 km. yolun yapılmasıyla ilgili olarak Bakanlığınızda yürütülen bir çalışma var mıdır?
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15.11.1994

Sayı: B.02.0.014/1375
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: A.Öl.O.GNS.0.10.00.02-7/5155-11291/42143 sayılı yazınız.
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Karaman-Ermenek İlçesi Yeşilköy Köyü ile Sarıveliler ilçesi Daran Köyü arasındaki yol köyyolu ağında mevcut olmadığından işlem yapılamamış olup, yapılan tetkikte arazi yapısının standart
yol yapımına elverişli olmadığı tespit edilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
İL- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sanveliler-Civler Köyünün içme suyu so
rununa ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın yazılı cevabı (715162)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Çevre Bakanı Sayın Rıza Akçalı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ederim. 8.9,1994
Zeki Ünaİ
Karaman
Ödenek yetersizliği nedeniyle programa alınmayan Karaman-Sarıveliler ilçesi Civler Köyü
nün guatr hastalığına sebep olan içmesuyu probleminin çözümü için Bakanlığınızda nasıl bir çalış
ma yapılmaktadır?
'T.G'.
Çevre Bakanlığı
Çevre Kirliliğini Önleme ve
Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı: B.19.0.ÇKÖ.0.06.00.03/1985/6690

14.11.1994

Konu: Soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 20.10,1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5162-11298/42150 sayılı yazınız.
İlgi yazıda, Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın ödenek yetersizliği nedeniyle programa
alınmayan Karaman-Sarıvcliler İlçesi Civler Köyünün guatr hastalığına sebep olan içmesuyu prob
leminin çözümü için Bakanlığımızca yapılan çalışmalarla ilgili olarak yazılı soru önergesinin ce
vaplandırılması istenilmektedir.
Mevzuat gereği konunun, içme suyu temini boyutu Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, gu
atr hastalığı boyutu ise Sağlık Bakanlığının görev alanına girmektedir.
Konu ile ilgili olarak yapılan incelemelerde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
Civler Köyündeki içme suyu iki değişik kaynaktan sağlanmakta ve yağmur yağdığında suda
bulanıklık görülmektedir. Yeni içme suyu kaynağı olarak Dedeli Pınarından faydamlabilcceği köy
muhtarınca beyan edilmiştir. Halen kullanılan kaynaklar ile Dedeli Pınarından, alınan su numunelerindeki iyot ve flor miktarının tespiti için analiz çalışmaları sürdürülmektedir.
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Analiz sonuçlan alındığında, Bakanlığımız koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığı ve Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğü ile birlikte değerlendirilecektir. Sağlık açısından yeni içmesuyu kaynağı
na ihtiyaç duyuluyorsa; köylere içmesuyu temini Bakanlığımız görev alanına girmediğinden, mev
zuat gereği görevli kuruluş Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.
Bilgilerinize arz ederim.
Rıza Akçalı
Çevre Bakanı
12. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sarıveliler Çivandere Köyünden geçen
Yoncalık deresine ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı 'nın yazılı cevabı (7/5163)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Çevre Bakanı Sayın Rıza Akçalı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ederim. 8.9.1994
Zeki Ünal
Karaman
Karaman-Sarıveliler ilçesi Çivandere Köyünden geçen Yoncalık Deresinde yazın toplanan
drenaj suları çevre kirlenmesine ve hastalıklara sebep oluyor.
Konuyla ilgili Bakanlığınızda nasıl bir tedbir düşünülmektedir?
T.C.
Çevre Bakanlığı
Çevre Kirliliğini Önleme ve
Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı: B.19.0.ÇKÖ.o!6.00.03/1971/6658

11.11.1994

Konu: Soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 20.10.1994 tarih ve A.01.0.GNS.P. 10.00.00.02-7/5163-11299/42151 sayılı yazınız.
İlgi yazıda, Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Karaman-Sarıveliler İlçesi Çivandere
Köyünden geçen Yoncalık Deresinde toplanan drenaj sularının çevre kirlenmesine ve hastalıklara
sebep olari probleminin çözümü için Bakanlığımızca yapılan çalışmalarla ilgili olarak yazılı soru
önergesinin cevaplandırılması istenilmektedir.
Konu ile ilgili olarak yapılan incelemelerden aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
Çivandere Köyü Yoncalık dere yatağı yaklaşık 500 metre uzunlukta olup, kurak mevsimlerde
derede su bulunmamaktadır. Dere, yağmurlu havalarda, Alanya yolu boyunca gelen yağmur sula
rının köyün kuzeyinden geçmesini sağlamaktadır. Alanya yolu ve bahçelerde erozyona neden ol
maması için dere yatağı kenarlarının yaklaşık 100 metrelik kısmı taş duvar ile örülmüştür. Ancak,
köylüler dere kenarının tamamının duvar ile kapatılmasını talep etmektedirler.
Köylülerin dere kenarının tamamının duvar ile kapatılması talebi, Bakanlığımızca ilgili kuru
luş Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gereği için bildirilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
Rıza Akçalı
Çevre Bakanı
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Çevre Bakanlığı
Çevre Kirliliğini Önleme ve
Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı: B.19.0.ÇKÖ.0.06.00.03/1956/6620
Konu: Soru Önergesi.

O:7

10.11.1994

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
İlgi : Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın 20.10,1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.027/5163-11299/42151 sayılı yazısı.
İlgi yazıda, Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Karaman-Sanveliler İlçesi Civandere
Köyünden geçen Yoncalık Deresinde toplanan drenaj sulannın çevre kirlenmesine ve hastalıklara
sebep olduğu belirtilmektedir.
Konu ile ilgili olarak yapılan incelemelerde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
Civandere Köyü Yoncalık dere yatağı yaklaşık 500 metre uzunlukta olup, kurak mevsimlerde
derede su bulunmamaktadır. Dere, yağmurlu havalarda, Alanya yolu boyunca gelen yağmur sula
rının köyün kuzeyinden geçmesini sağlamaktadır. Alanya yolu ve bahçelerde erozyona neden ol
maması için dere yatağı kenarlarının yaklaşık 100 metrelik kısmı taş duvar ile örülmüştür. Ancak,
dere kenarının tamamımn duvar ile kapatılması gerekmektedir.
Konu Genel Müdürlüğünüz görev alanına girdiğinden gereğini rica ederim.
Taşkın Tuna
Bakan adına
Genel Müdür
75. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek-Gökçekent Köyünün sulama su
yu sorununa ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı
(7/5179)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını
saygılarımla arz ederim. 5.9.1994
Zeki Ünal
Karaman
Karaman-Ermenek ilçesi Gökçekent Köyü arazilerinin Nadire çayından pompajla sulanması
konusunda Bakanlığınızda herhangi bir çalışma var mıdır?
T.C.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Ankara
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/2834

15.11.1994

Konu : Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: TBMM'nin 20.10.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5179-11315-42167 sayılı yazısı;
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îlgi yazı ilişiğinde alınan, Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın "Ermenek İlçesi Gökçekent kö
yü arazilerinin Nadire çayından pompajla sulanması"na dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru
önergesi DSİ Genel Müdürlüğümüzce incelenmiştir.
Ancak, söz konusu arazilerin parçalar halinde dağınık, topografyanın elverişsiz ve pompaj için
gerekli olan terfi yüksekliklerinin fazla oluşu nedeniyle, bu hususta bir proje geliştirilerek sulama
yapılması teknik ve ekonomik yönden mümkün görülmemektedir.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
Halil Çulhaoğlu
Bayındırlık ve İskân Bakanı
14. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, Kırklareli-Babaeski'de T.C. vatandaşlığına geç
mek için başvuruda bulunan bir kişiye ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı ce
vabı (7/5191)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim.
Şevket Kazan
Kocaeli
Soru : Kırklareli-Babaeski ilçesinde bulunan Kasım Suljkıç'ın Türk vatandaşlığına kabul edil
mesi için 3.11.1986 tarihinde dilekçesi 29.12.1986 tarih ve 77427 sayılı Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğü yazısıyla Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderildiği halde bugüne kadar bir netice alına
mamıştır.
Sebebi nedir?
T.C.
İçişleri Bakanlığı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Şb. Md.: B050NÜV0080003.226/6309

15.11.1994

Konu : Soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği
İlgi: TBMM Bşk.lığı Gn. Sek.liğinin A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5191-11338/42238 sayılı ya
zısı. . ' . - • . . '
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın Sayın Bakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önergesi ile
ilgili olarak hazırlanan cevap ekte sunulmuştur.
Arz ederim.
Nahit Menteşe
İçişleri Bakanı
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın Yazılı Soru Önergesinin Cevabı
1. Kasım Suljkıç'ın 3.11.1986 tarihli dilekçesi ile Kırklareli Valiliğine müracaat ederek vatandaş
lığa alınma talebinde bulunması üzerine sadece dilekçesi Emniyet Genel Müdürlüğünün 19.1.1987 gün
ve 41276-1603-30229 sayılı yazısı ekinde Bakanlığımızın ilgili birimine intikal etmiştir.
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2. Vatandaşlık dosyasının düzenlenmesi için 9.3.1987 gün ve 27832 sayılı yazımız ile
Kırklareli Valiliğine gerekli talimat verilmiş, kendisine de 9.3.1987 gün ve 27833 sayılı yazı ile bu
hususta duyuru yapılmıştır.
3. Kırklareli Valiliğinin Bakanlığımıza cevaben gönderdiği 9.10.1987 gün ve İ4/1-987-223
sayılı yazısında adıgeçenin dilekçesinde belirtilen adresinde ikamet etmediğinden dosyasının düzenlenemediğinin bildirilmesi üzerine ikinci bir müracaatına kadar hakkında herhangi bir işlemin
yapılamadığı anlaşılmıştır.
Adıgeçen Türk vatandaşlığına alınmak istediği takdirde dosyasının düzenlenmesi için ikâmet
ettiği yer Valiliğine müracaat etmesi gerekmektedir.
Arz ederim.
15 - Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, bakanlığın verdiği ihalelere ilişkin sorusu ve Bayındırlık
ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (715199)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yanıtlanmasına
müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 26.9.1994
'
Ali Uyar
Hatay
İ. 20 Kasım 199l'dcn bu yana Bayındırlık Bakanlığı tarafından kaç ihale verilmiştir.
2. Bu ihaleler hangi firmalara, kaça verilmiştir?
T.C.
•
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Ankara
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/2840

15.11.1994

Konu : Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın yazılı soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: TBMM'nin 20.10.1994 gün ve A01.0.GNS.0.10O0.02-7/5199-11347/42263 sayılı yazı
sı.
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın "20 Kasım 1991 tarihinden bugüne
kadar Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz koodinatörlüğünde gerçekleştirilen ihaleler"e dair Bakan
lığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Söz konusu ihalelerin miktarını, hangi firmalara verildiğini ve bedellerini gösteren ayrıntılı çi
zelge ekte sunulmuştur.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
Halil Çulhaoğlu
Bayındırlık ve İskân Bakam

Not: Yazılı soruyla ilgili bilgiler dosyasındadır.
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16.- Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu 'nun, Gerger İlçesi Emniyet Amirine ilişkin soru
su ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5237)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını, saygılarımla arz ederim.
4.10.1994
Celal Kürkoğlu
Adıyaman
Sorular:
1. Adıyaman'ın Gerger İlçesi Emniyet Amiri Nusret Balkız göreve başladığından beri bu il
çemizde HHA ve TRT muhabiri olarak görev yapan Hacı Boğatekin'i ölümle tehdit etmekte ve çı
karılan Gerger-Fırat gazetesini kapattıracağını iddia etmektedir. Bir emniyet görevlisinin bir ma
hallî gazeteyi istediği zaman kapatma yetkisi var mıdır?
2. Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumakla yükümlü olan bir emniyet görevlisinin va
tandaşı ölümle tehdit etmeye hakkı var mıdır?
3. Böyle bir hakkı yoksa bu emniyet görevlisi hakkında ne gibi bir işlem yapacaksınız?
T.C.
İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/290963

15.11.1994

Konu : Yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: TBMM Başkanlığının 20.10.1994 gün ve Kan.Kar.Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/523711473/42593 sayılı yazısı.
Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.
Adıyaman ili Gerger ilçesinde Gerger Fırat Gazetesi sahibi ve sorumlu müdürü, aynı zaman
da HHA muhabiri olan Hacı Bogatckin'in İlçe Emniyet Müdürü A. Nusret Balkız tarafından tehdit
edildiğine dair Adıyaman Valiliğine vermiş olduğu dilekçesine istinaden ilgili valiliğin Bakanlık
tan müfettiş talebi üzerine konu hakkında gerekli soruşturmanın yapılması için müfettiş görevlen
dirilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
Nahit Menteşe
İçişleri Bakanı
17.- Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, net aktif vergisine ilişkin sorusu ve Maliye Baka
nı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/5250)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Mehmet Seven
Bilecik
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Soru : Hükümetinizin koymuş olduğu Net Aktif Vergisi, defter tutan köy bakkalı 10 000 000
TL. ödüyor. İstanbul'da, Ankara'da market işleten bir kişi de 10 000 000 TL. ödemektedir. Şöyle
bir düşünün her ikisinin yaptığı iş aynı mı? Kazandığı para aynı mı? Bu yapılan haksızlık değil mi?
Soru : Bu sorunu düzeltmek için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?
T.G.
Maliye Bakanlığı
15.11.1994
Gelirler Genel Müdürlüğü
Sayı: B.07.Ö.GEL.0.73/138-559/75935
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 20.10.1994 tarih ve 5250-11487/42613 sayılı yazınız.
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından, tarafımdan cevaplandırılması istenilen
soruya ilişkin cevabî metin ilişiktedir.
Bilgilerinize arz ederim.
İsmet Attila
Maliye Bakanı
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven tarafından sorulan soru ile ilgili açıklamalar:
Soru : Hükümetinizin koymuş olduğu net aktif vergisi, defter tutan köy bakkalı 10 000 000
TL. ödüyor, İstanbul'da ve Ankara'da market işleten bir kişi de 10 000 000 TL. ödemektedir. Şöy
le bir düşünün her ikisinin yaptığı iş aynı mı? Kazandığı para aynı mı? Bu yapılan haksızlık değil
mi?
Cevap : 4.5.1994 tarihli ve 3986 sayılı Kanunun 5, 6 ve 7 nci madde hükümleri ile bir defaya
mahsus olmak üzere net aktif vergisi ihdas edilmiş bulunmaktadır.
Verginin malî güce göre alınması ilkesi, vergi hukukunun en temel ilkelerindendir. Anayasa
mızın 73 üncü maddesinde de bu husus açıkça belirtilmiştir.
Malî gücü, gelir, varlık, zenginleşme ve harcamaların miktarı ile ölçmek mümkündür. Malî
güce göre vergilendirme ilkesi, malî gücü daha fazla olanın, malî gücü az olana oranla daha fazla
vergi ödemesidir. Vergilendirmede gerçek malî gücün gözönünde tutulması gerekir.
3986 sayılı Kanunla öngörülen net aktif vergisinin hesaplanmasında,
a) Bilanço esasına göre defter tutmak mecburiyetinde bulunan gelir veya kurumlar vergisi mü
kelleflerinin 1993 yılı hesap dönemi sonu itibariyle düzenledikleri bilançolarında yer alan net ak
tifleri veya bunların 1993 yılı hesap dönemindeki gayrisafi hasılatları,
b) İşletme hesabı esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri ile serbest
meslek erbabının 1993 hesap dönemi sonu itibariyle çıkardıkları envanter ve amortisman kayıtla
rında yer alan varlıklar veya bunların 1993 yılı hesap dönemindeki gayrisafi hasılatları,
esas alınmıştır.
Görüldüğü gibi, net aktif vergisi, mükelleflerin kazançları üzerinden alınan bir vergi olmayıp,
mükelleflerin işletmelerine dahil varlıkları üzerinden alınmaktadır. Bu nedenle işletmelerinde faz
la bir varlık bulunmayan mükellefler daha az, işletme varlıkları fazla olan mükellefler de daha faz
la vergi ödemektedirler.
Öte yandan, net aktif vergisi, mükelleflerin 1993 yılı net aktif değerleri üzerinden % 1,5 veya
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aynı dönemdeki gayrisafı hasılatlarımn % 0,5'i olarak hesaplanmaktadır. Buna göre, işletmenin fa
aliyet hacmi köyde az, kentte fazla olacağından, her iki işletmenin ödemekte olduğu net aktif ver
gisi aynı olamaz.
Diğer taraftan, en az ödenecek net aktif vergisi 10 000 000 liradır. Ancak bu vergi, mükellef
lere külfet olmayacak şekilde ilk taksiti 7.7.1994 ve son taksiti de 28.2.1995 tarihinde olmak üze
re beş eşit taksitte alınmaktadır.
Soru : Tüm mükelleflerden asgarî 10 000 000 lira alınmasına ilişkin uygulamanın düzeltilme
si için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?
Cevap : Net aktif vergisinde asgarî 10 000 000 lira ödeme yükümlülüğünün kaldırılması yasa
değişikliğini gerektirmektedir. Bu konuda Bakanlığımızca bir çalışma yapılmamaktadır.
18. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Gölpazarı-Üzümlü Köyünde yapılacak
olan afet evlerinin ihalesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun ya
zılı cevabı (7/5262)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını
arz ederim.
Mehmet Seven
Bilecik
Soru : Bilecik-Gölpazarı, Üzümlü Köyü Mevkiinde yapılmak istenen 52 adet afet evleri ihale
si ile ilgili olarak,
1. Bu afet evleri ile ilgili ihale duyurusu hangi gazetelerde, ne zaman yapılmıştır?
2. İhale bedeli nedir?
3. Bu afet evlerinin ihale edilmeden doğrudan eski SHP'li bir milletvekili adayına verildiği
iddia edilmekte. Bu kişi kimdir? Ayrıca, gerçekten ihalesiz mi verilmiştir?
T.C.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Ankara

15.11.1994

Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/2836
Konu : Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : T.B.M.M.'nin 20.10.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5262-11516/42687 sayılı
yazısı.
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in "Gölpazarı-Üzümlü Köyün
de yapılacak olan afet evlerinin ihalesi"ne dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi ince
lenmiştir.
Söz konusu iş; Afet İşleri Genel Müdürlüğümüzün 1994 yılı konut Yatırım Programına,
13 000 000 000 TL. proje maliyeti, 960 000 000 TL. program ödeneği ve ihale yöntemi ile yapıla
cak iş olarak dahil edilmiştir.
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Ancak, Bilecik Gözpazarı Üzümlü köyündeki afetzede vatandaşlarımızın 10.8.1994 tarihinde
müracaat ederek konutlarını E.Y.Y. (Evini Yapana Yardım) metodu ile yapma isteklerini belirtme
leri üzerine, işin ihaleli olarak yapımından vazgeçilmiş ve konu hak sahiplerinin isteği doğrultusun
da ele alınmış olup, 6 760 000 000 TL. proje bedeli üzerinden, yıl içi ödeneği olarak 1 352
000 000 TL. mahalline gönderilmiştir. Böylece her hak sahibine 130 000 000 TL. kredi açıldığın
dan ihaleye gerek kalmamış ve ilan da yapılmamıştır.
Daha sonra, konuyla ilgili olarak Mahallî Teşkilatımızdan edinilen bilgiye göre, hak sahiple
rinin konutlarım kendileri yapmayıp, tayin ettikleri vekil marifetiyle yaptırdıkları öğrenilmiştir. Bu
durumda, vekiller idarece muhatap kabul edilmeyip, hakedişleri de pursantaj dilimlerine göre ma
likler adına yapıldığından, afetzede vekillerinin idareye karşı hiçbir resmî ve hukukî sorumluluğu
bulunmamakta ve idaremizce tanınmamaktadır. Dolayısıyla, E.Y.Y. yöntemi gereğince, Bakanlığı
mızın açtığı kredi ile hak sahiplerinin kendi istekleri doğrultusunda maddî ve manevî desteklerini
de katarak konutlarını yapmaları amaçlanmaktadır.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
Halil Çulhaoğlu
Bayındırlık ve İskân. Bakanı
19. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş 'in, Güneydoğu 'da yakıldığı iddia edilen bazı köyler ile
faili meçhul cinayetlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (715266)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye'de sosyal ve iktisadî yaşam her geçen gün çözümsüzlüğe sürüklenmektedir. Demok
rasinin işlemediği her yerde, karanlık güçler hızla türeyecektir. Bu kendine has yasadışı kuralların
hızla yaygınlaştığı bölgelerden biri de Adana ilimizdir.
Halkın refahının gerçek alanı kuşkusuz demokratik zemindir. Bu sebeple, bu ülkenin hızla de
mokratikleşmeye gereksinimi vardır. Olumsuzluğun devlete olan güvenin yitimi biçiminde ortaya
Çıkması halkı umutsuzluğa ve yasadışı korunma yollarına iteceği de açıktır.
Bu sebeple; aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı ola
rak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 11.10.1994
İbrahim Özdiş
Adana
1. HADEP, T.C. Anayasasına göre kurulmuş bir siyasî parti midir?
2. HADEP Adana İl Başkanlığının Eylül ayının ilk haftasında "Barış ve Sünnet Şöleni"ne hu
kuka uygun değildir gerekçesi ile Valiliğin izin vermediği doğru mudur? Bu şöleni başka bir parti
organize etse idi yine aynı gerekçelerle engelleme yapılır mıydı?
3. Tunceli-Sivas başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde köylerin ya
kıldığı, sivil ve askerî yetkililerce de kabul edilmiştir. Bu durumda olan toplam kaç köy bulunmak
tadır?
4. Boşaltılan köy sayısı kaç tanedir?
5. Mağdur edilen köylülere devlet tazminat ve istimlak bedeli ödemeyi düşünüyor mu?
6. 20 Ekim 1991 seçimlerinden sonra Adana'da kaç faili meçhul cinayet işlenmiştir. Bunların
kaçının failleri bulunmuştur?
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7. Süleyman Öndeş, Hazım Abdo, Mahsut Polat, Metin Aktaş, Lokman Alıcıoğlu, M. Salih •
Sabuktekin, Sefer Çerf ve HADEP Yüreğir İlçe Başkanı Rebih Çabuk'un ölümü ile ilgili bulunmuş
ipuçları var mıdır?
8. Faili meçhul cinayetlerde failler bulunamadıkça devlet zanaltına girmekte olup, bu konuda
bakanlığınızın kamuoyunu aydınlatıcı bir çalışması var mıdır?
9. Ayrıca son aylarda Adana'da gözaltına alınan HADEP üyeleri Kasım Alpsoy, Mehmet
Turgay'dan bugüne kadar haber alınamamıştır. Bu kayıplarla ilgili bakanlığınız bir açıklamada bu
lunacak mıdır?
T.C.
İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/290961

15.11.1994

Konu : Yazılı soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM Başkanlığının 25.10.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5266-11558/42833
sayılı yazısı.
Adana Milletvekili İbrahim Özdiş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan ce
vaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.
HADEP (Halkın Demokrasi Partisi) 11.5.1994 tarihinde kurulmuştur. Sözkonusu partinin
Adana İl Teşkilatının 11.9.1994 günü düzenlemek istediği "Barış ve Sünnet Şöleni" konulu toplan
tıya, toplantı yapılacak yerin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 26 ncı mad
desinde belirtilen şartlara uymadığından ilgili valilikçe izin verilmemiştir.
20 Ekim 1991 seçimlerinden bugüne kadar Adana ilinde 31 faili meçhul cinayet suçu işlen
miş, bunlardan 8 olayın failleri yakalanmış ve adlî mercilere sevk edilmiştir.
Önergede adı geçen şahıslardan; Süleyman Öndeş'in herhangi bir suçla ilgili olarak gözaltına
alındığına dair ve hakkında işlem yapıldığına ilişkin kaydına raslanılmamıştır.
Hazım ABO; bölücü terör örgütü militanı olarak aranmakta iken 21.4.1994 günü, Mahmut Po
lat; Devrimci sol örgüt mensubu olarak aranmakta iken 17.4.1994 tarihinde, Metin Aktaş,
13.8.1994 günü yasadışı PKK terör örgütünün bildirilerini dağıtırken kendilerini yakalamak iste
yen güvenlik güçleri ile girdikleri silahlı çatışma sonucu ölü olarak ele geçirilmişlerdir. Lokman
Alicioğlu ise 19.9.1994 günü Yeni Sanayi Sitesi Elektrik trafosuna bomba koyacağı sırada, bom
banın elinde patlaması sonucu olay yerinde ölmüştür.
Mehmet Salih Sabuhtekin; 28.9.1994 günü saat 16.00 sıralarında failî meçhul iki kişinin silah
lı saldırısı sonucu olay mahallinde ölmüş, faillerin yakalanması için gerekli çalışmalar devam et
mektedir. Sefer Cerf ve Rebih Çabuk; 3.10.1994 günü saat 8.40 sıralarında iki kişinin silahlı saldı
rısı sonucu ağır şekilde yaralanmışlar, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak hayatlarını kay
betmişlerdir. Silahlı saldırganların yakalanması için gerekli çalışmalar devam etmektedir.
Kasım Alpsoy adlı şahsın İl Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alındığına dair bir kayıt bulun
mamaktadır. Mehmet Turgay ise 15.8.1994 günü Adana ilinde bir otobüse atniak istediği molotof
kokteylinin elinde patlaması sonucu yaralı olarak yakalanmış, kendisine yardım eden 4 kişi ile bir
likte Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmış, adı geçenin tedavisi Tarsus'ta özel bir hasta
nede devam etmektedir.
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Faili meçhul cinayetlerin faillerinin bulunması için güvenlik kuvvetlerimiz gerekli çalışmala
rı titizlikle sürdürmektedirler.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bölge
nin teröristlerden temizlenmesi maksadıyla bugüne kadar yapılan operasyonlarda ele geçirilen te
röristlerin ifadelerinden bölücü terör örgütünün kendilerine köy yakmaları konusunda talimat ver
diği ve bu yönde uygulamalar gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.
Gerek operasyonların devam etmesi ve arazi şartları nedeniyle gerekse resmî mercilere başvu
ru yapmaksızın kendi isteği ile muhtelif illere göç eden aileler bulunduğundan rakamsal olarak bir
tespit yapmak mümkün olmamaktadır.
Sebebi ne olursa olsun boşalan köylerden gelen aileler için 1994 yılında Devlet olanakları ile
2 500'e yakın konut inşa edilmesi planlanmış ve tamamlanan 2402 konut vatandaşlarımıza dağıtıl
mıştır.
Vatandaşlarımızın mağdur durumda kalmaması için DeVletin tüm imkânları seferber edilerek
gerekli çalışmalar kesintisiz olarak sürdürülmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
Nahit Menteşe
içişleri Bakanı
20. - Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, gözaltına alındığı iddia edilen bir şahsa ilişkin sorusu
ve İçişleri Bakam Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (715272)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki hususların aracılığınızla İçişleri Bakanımız tarafından yazılı olarak açıklığa kavuş
turulmasını arz ederim. 13.10.1994
.
Ziya Halis
Sivas
1959 Tunceli doğumlu Kenan Bilgin 12 Eylül 1994 gününden bu yana kayıptır. Yapılan tüm
araştırmalara rağmen kendisinden herhangi bir haber alınamamıştır. Ancak halen Ankara Merkez
Kapalı Cezaevinde tutuklu olarak Salman Mazı, Özer Akdemir, Müjdat Yılmaz, Talat Abay, Bü
lent Kat, Ayşenur îkiz, Emine Yılmaz, Ercan Aktaş, Muhammet Cavit, Naci Tarhan, Av. Murat
Demir isimli şahısların Kenan Bilgin'i Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde
gördükleri doğrultusunda duyumlar alınmıştır. Bu duyumlardan sonra yaptığımız tüm girişimler de
sonuçsuz kalmıştır.
1. Kenan Bilgin'in Ankara Emniyetinde gözaltına alındığı doğru mudur?
2. Kenan Bilgin'i Ankara Emniyetinde gördüklerini söyleyen ve halen cezaevinde tutuklu bu
lunan şahısların bilgisine başvurmayı düşünüyor musunuz?
3. Kenan Bilgin şayet Ankara Emniyetince gözaltına alınmışsa gözlem süresini aştığı için, so
rumlular hakkında herhangi bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz?
4. Şayet Emniyette ise, halen cezaevinde tutuklu bulunan yukarıda adı geçen şahıslardan alı
nan duyumlara göre, sağlığı son derece kötü durumda olan Kenan Bilgin'in tedavisi için herhangi
bir girişimde bulunulmuş mudur? ,
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T.C.
İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/288661

14.11.1994

Konu : Yazılı soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: TBMM Başkanlığının 25.10.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5272-11593/42932
sayılı yazısı.
<
Sivas Milletvekili Ziya Halis tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan cevap
landırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.
Önergede sözü edilen 1959 Tunceli doğumlu Kenan Bilgin adlı bir şahıs Ankara Emniyet Mü
dürlüğünce gözaltına alınmamıştır.
Ayrıca, anılan Emniyet Müdürlüğü arşivlerinde ilişik kaydının bulunmadığı gibi aranan şahıs
lardan da olmadığı tespit edilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
Nahit Menteşe
İçişleri Bakanı
21. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, RP'nin yasadışı örgütlerle işbirliği içinde olduğu yö
nünde bir rapor hazırlandığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı
cevabı (7/5284)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan
dırmasını saygılarımla arz ederim. 13.10.1994
Zeki Ünal
Karaman
Basından öğrendiğimiz kadarıyla; olağanüstü Hal Bölge Valisi Ünal Erkan'ın hazırladığı ra
porda, RP'nin PKK ve Hizbullah ile işbirliği içinde olduğu iddia edilmektedir. Ayrıca rapordan bi
rer suret de Başbakan Sayın Çiller ve MHP Genel Başkanı Sayın Türkeş'e verildiği belirtilmekte
dir.
1. RP hakkındaki iddia doğru mudur?
2. Sözkonusu rapordan birer suret diğer parti liderlerine de gönderilmiş midir? Gönderilmemişse sebebi nedir?
3. Rapordan bir adet de şahsıma tevdi etmeniz mümkün müdür?
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T.C.
İçişleri Bakanlığı
15.11.1994
Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/290962
Konu : Yazılı soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM Başkanlığının 3.11; 1994 gün ve Kan.Kar.Md.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/528411614/42983 sayılı yazısı.
Karaman Milletvekili Zeki Ünal tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazı
lı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.
Sözkonusu önergede iddia edilen hususlar tamamiyle gerçek dışı olup, Olağanüstü Hal Bölge
Valisi Sayın Ünal Erkan tarafından RP'nin PKK ve Hizbullah ile işbirliği içinde olduğuna dair
hazırlanmış bir rapor mevcut değildir.
Bilgilerinize arz ederim.
Nahit Menteşe
İçişleri Bakanı

m
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ÖZEL G Ü N D E M D E YER ALACAK İŞLEM

tt — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 29 Arkadaşının, Maliye Ba
kanlığının ve Dolayısıyla Devletin Malî Kaynaklarını Partizanca Kullanarak Si
yasî Menfaat Sağladığı ve Siyasî Baskı Yaratmak Suretiyle Görev ve Yetkilerini Kö
tüye Kullandığı İddiasıyla Başbakan Tansu Çiller Hakkında Anayasanın 99 uncu ve
İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesi (11/34)
(Dağıtma tarihi : 10.11.1994)
2. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Şev
ket Kazan, Malatya Milletvel'dli Oğuzhan Asiltürk ve Sivas Milletvekili Abdullatif
Şener'in, Uzmanlarca Hazırlanan Raporları Dikkate Almadan Millî Menfaatlerimizi ve
İç Barışı Hiçe Sayarak Karabük Demir Çelik Fabrikalarını Kapatmaya Yöneldiği İddiasryla Başbakan, Tansu Çiller Hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci
Maddeleri Uyarınca Bir Gensoru Açılmasına İlişkin önergesi (11/35) (Dağıtma tarihi :
11.11.1994)
' •
3. —• Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 25 Arkadaşının, İsrail'e Yaptığı
Seyahat Sırasındaki Sözleri ve Davranışları ile Millî ve Manevî Değerlerimizi ve Men
faatlerimizi Haleldar Ettiği İddiasıyla Başbakan Tansu Çiller Hakkında Anayasanın
99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Gensoru Açılmasına İlişkin öner
gesi (11/36) (Dağıtma tarihi : 11.11.1994)
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI
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EANÜN, TASARI VE TEELÎFLSMYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

I , — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
İ6.4.1986 Tarihli vo 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat, ve-Görev
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kaeuv»
. Hiikîrniîîdc Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkmda 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 vs 59*a
t met Ek) (Dağıtma tarihleri : 29.4,1992; 2.7.1992)
•2..— Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri 'Hakkında 437 Sayıiu
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 Diskin 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 : 1.12) (Dağıtma tarihi :
6.7,1992)
5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kamın
Hükraimde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm'.
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
187. Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı
Kamın Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tur'mn, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, l'/52, 1/62)
(S Sayısı•: 116) (Dağıtma tarihi : 6.7S1992)
6. — ödünç Para Verme işleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde KararriRjmc ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı" : 380) (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
k&misyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992)
X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmimde
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kamın Hükmüade
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Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değigiklik 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 Haindi Üçpmarlar VÖ 53 Arkadaşının, Haksız ve
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun
240 inci've İlgili Maddelerine Uyduğu iddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında.'Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına
İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/îî) (S. Sayısı : 337)
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993)
10. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kamınım Bir
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ve Milli Eğitim Komisyonu Rapora (1/577) (S. Sayısı: 375) (Dağıtma tarihi : 30.11.1993)
i l . '— Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişildik Yapılmasına Dai*
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S.
Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993)
12»; — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun
tli'Ucmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğılma tarihi : 31.12.1993)
13. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda'Değigiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu
(1/59.1) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993)
X 14. —-Sakarya Milletvekili'Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
feinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla,'Eski
Bi^bakaiK Yıldırım Akbıslut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep
Eııiiment Konükman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı
Lû'tfullalı Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi
U/arıncaı 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
Ekîenmeaine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (İ /574) (S. Sayısı: 554) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994)
X'16. — Ceza infaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
lun (İ/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994)
.
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17. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve İ90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/608) (S Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23:3.1994)
18. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994)
X 19. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı :
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994)
20, — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/336) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) v
X 21. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992)
X 22. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
imleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi :
14.5 J992)
23. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta*
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992)
24. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Ba/j
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324)
(S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi: 6.2.1992)
25. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş va
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlıı ve Î0
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993)
26. — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1 /553) (S.'Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993)
—5 -
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27;— Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kurulup ve Görevleri Hakkında
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi.: 24.4.1992)
X 28. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raRorlan (1 /432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 16.11.1992)
X 29. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekiii Bursa Milletvekili Turhan Tayan
•ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekiii Hatay Milletvekili Nihat Matkap'
in; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 27.7.1994)
X 30. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan,
Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; Özel
leştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerde Değişiklik. Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Özelleştirme Uygulama
larının Düzenlenmesine ye Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1196,
1/773) (S. Sayısı : 720) (Dağıtma tarihi : 24.10.1994)
'
X 31. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 Arkadaşının; Yüksek Öğretim
Personel, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Devlet Memurları Kanunlarında De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(2/588) (S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi : 24.2.1994)
X 32. — 3941 Sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe '.Kanunu ile Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cet
vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plart ve Bütçe Komisyo
nu Raporu' (İ/784) (S. Sayısı : 737) (Dağıtma tarihi : 9.11.1994)
33. — Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada. let ve Plan ve ©ütçe komisyonları raporları (1/701) (S. Sayısı ; 683) (Dağıtma tarihi :
10.6.1994)
34. — 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)
X 35. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekiii Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-.
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekiii İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil 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)

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN'GELEN'DİĞER: İŞLER
X 36. — 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)
X 37. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı've Ba«y/ıindırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527)
'{S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994)
X 38. — Türkiye Cumhuriyet* ile Venezüella Cumhuriyeti Arasında Kültürel,
Eğitsel ve Bilimsel İşbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
korları (1/475) (S. vSayısı : 565) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994)
X 39. — 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 (î/546) (S. Sayısı : 613) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
X 40. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
.Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/558) (S. Sayısı: 636) (Dağıtma tarihi: 1.4.1994)
X 41. — 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 42. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994)
X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ve Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve işbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/687) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994)
X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği
Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/685) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994)
X 45. •— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Küba Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları
(1/630) (S. Sayısı : 664) (Dağıtma tarihi: 14.6.1994)
_ 7 __
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X 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Gelir
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/642) (S. Sayısı: 673) (Dağıtma tarihi: 15.6.1994)
X 47. — Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları
raporları (1/686) (S. Sayısı : 682) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994)
X 48. — Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcüstan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/619)
(S. Sayısı: 674) (Dağıtma tarihi: 15.7.1994)
X 49.— Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimi Ürdün Krallığı Arasında Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/673) (S. Sayısı : 681) (Dağıtma tarihi : 15.7,1994)
X 50. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Haikkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/683) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma tarihi : 6.9.1994)
X 51. —.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/548) (S.
Sayısı 695) (Dağıtma tarihi : 8.9.1994)
52. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişildik Ya
pılması Haldcmda Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm vo Plan
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı ; 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993)
X 5 3 . — Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Sanayi ve
Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/542) (S. Sayısı : 599) (Dağıtma tarihi :
25.2.1994)
54. — Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 619) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1994)
,
'\
X 55. — Türk Eczacıları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'm 6643 Say ılı Türk Eczacıları Birliği
Kanununun 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi :
31.12.1993)
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56. — tskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı ye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993)
57. — Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanraıa
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzsre
Geri Gönderme Tezkeresi ilo 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapcru
(1/667, 1/649) (S. Sayısı : 639) (Dağıtma tarihi : 18.4.1994)
58. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar Tnpçu 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)
59i — 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)
60. — Balıkesir Mületvekili 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)
61. — Doğru Yol Partisi Grup Bâşkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı :İ4S) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992)
62. —. Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi
Haklımda Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu. Raporu (1/341) (S, Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)
63. — 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 Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi :
23.9,1992)
•.'...'
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64, — 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)
65* — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan*
liManna Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ye İşletilmesine İlişkin Kanım ile
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı :
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993)
66. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının,, 3.4.1930 Tarih ve 1.580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627,,
2/585) (S. Sayısı: 319) (Dağıtma tarihi: 4,3.1993)
67. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak*
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret
Kanununun 8 inci; Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
v© Sanayi ve Teknoloji .ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (l/433d
2/395) (S. Sayısı: 321) (Dağıtma tarihi: 2,41993)
68. —' Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı VQ
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992)
69. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanıma Üç
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
0/508) (S. Sayısı: 320) (Dağıtma tarihi: 2.4.1993)
70. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Rapora (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993)
71. ~ Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı :
151) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992)
X 72. — G ö ç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi :
16.2.1993)
73.—- Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
_ 10 —
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Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993;
X 74. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve
Millî Savunma Komisyonu Rapom (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992)
75,1 — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anıhn 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)
76. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Haldanda
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)
77. — 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)
78. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişildik Yapıl
ması Hakkında Kanım Tasarıs,ı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı: 81) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992)
79ı — 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)
80, — 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)
81. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununua 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S,_ Sayısı : 37)
(Dağıtma tarihi : 25,2.1992)
.
82. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Tüiflc
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayüı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (2/50, 2/149)
jJS, Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992)
83, — 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)
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84.— Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilieri 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).
85. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Gökta* ve 25 'Arkadaşının 12.3.1982
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının
Vürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
'Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992)
86. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı
Türk Silahlı Kuvvtleri iç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin
Kanun Teklifi, ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992)
87. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197)
;(S.Saywı: 130) (Dağıtma tarihi:.21.9.1992)
88. — 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)
89. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı
.Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üacü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/23S) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
90. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve. Adalet Komisyonu Raporu (2/25/7) (S. Sayısı : 137)
(Dağıtma tarihi : 21.9,1992)
91. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayıh
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
92. —- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayıh
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da -Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma
tarihi : 21İU992)
93. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
ten iç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanım
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Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S, Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992)
94, —- Çorum Milletvekili Cemal §ahin*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)
95, — İstanbul Milletvekili Sabri Oztürk ve 9 Arkadaşının, 7,2.1972 Tarih va
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)
96, — istanbul Milletvekili ismail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı
İşlemler ve 6785 Sayıh imar 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 :İ76) (Dağıtma tarihi :
5.10.1992)
- 97^— Çorum Milletvekili Cemal" Şahin'in, 926 Sayıh 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)
98. — 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)
99. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayıh Kat
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklif
ve Adalet Komisyonu Raponı (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992)
100. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
'Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayıh Kânun 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)
101. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992)
102. — 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)
103. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal gahin'in' 1632 Sayıh Askerî Ceza Kanununun Bazı
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Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992)
104. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alman Elek
trik Bedelİeri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992)
105. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmıs ve 15 Arkadaşının, Yazar ve
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu ismail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapora (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi :
19.11.1992)
106. — 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 Raponı (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt,
ma tarihi : 19.11.1992)
107. — Balıkesir Milletvekili Melih Pâbuççuoğhı ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı
îmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin • İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Rapora
(2/365) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992)
108. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es^
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6)
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992)
109. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Saydı Askerî Yüksek idare
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma
Komisyonu Rapora (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993)
110. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım,
Onnan ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi :
11.1.1993)'
111. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993)
112. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak'm, 205 Saydı Ordu Yardımlaşma
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993)
— 14 —'
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113. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genel Kurmay Başkanının 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)
i
114. — 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)
115. _ gırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini. Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı :
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993)
116. — §ırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askeri Curanın
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)
117. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa
İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Rapora (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993)
118. — 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)
119. — Aydın 'Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı
Yüksek öğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendimin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı :
290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993)
120. — 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)
121'. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim ICıırum-lan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanım Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (Sj Sayısı : 291) (Dağıtma
ferini.: 4.3.1993)
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122. —• Muğla Milletvekili Nevçat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İma*
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi-:
4.3,1.993).;
123.— Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve
î 479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 'Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Ilaldanda Kanun Teklifi ve Sağlık vs
Sosyalİşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi.: 4,3,1993)
124. — İlci '11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve iç
lileri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993)
125.— Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılmasına Dâir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513)
(S. Sayı&ı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993)
126a— Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân
Kânununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fılcra .Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Bayındırlık, • İmar,-. Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı •: 327)
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993)
127. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun
Teklifi vo Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve. Turizm" Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993)
128. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ye Güvenliklerinin Sağlanması
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı: 329) (Dağıtma tarihi: 6.4.1993) ••'•'••.
129. — Samsun Milletvekili llyas 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)
130. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad*
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı': 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993)
131. — T ü r k Vatandaşlığı Kanununda; Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S, Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993)
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132. — 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 : î3.5.1993)
, 133. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten
Sanayi Kumluklarının 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)
134. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993)
135.— Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma'.tarihi : 23.6.1993)
136. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu
Raporu (1 / 53 S) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993)
137. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'm, 1163 Saydı 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)
138. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
tik Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S, Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993)
139. — Sivas Milletvekili Abdullatif vŞener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi :
9.11.199?).
140. — Ankara Milletvekili Yücel Şeçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul,ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun, Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da<
ğıtma tarihi : 25.11.1993)
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141. —"Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'mm, Ankara Dışında Defnedilmiş
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma
tarihi: 3.12.1993)
142. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değişirilmetsi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu" Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993)
143. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu
Rapora (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993)
144. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapora (2/704) (S. Sayısı.-:' 389) (Dağıtma tarihi :
:
7.İ2.1993)
'
,145. —Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Rapora (3/1031) (S. Sayısı : 396)
(Dağıtma tarihi: 31.12.1993)
X 146. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kânununun Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Ko
misyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı:" 405) (Dağıtma'tarihi : 31.12.1993)
147. — 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 :
3Lİ2.1993)
148. — 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 ye 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)
149. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'm İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dafrtma tarihi : 8.2.1994)
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X 150. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili.-Bazı
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994)
151. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Tan
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma
tarihi : 10.2.1994) .
152. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Korniş*
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa tarihi : İ0.2.1994)
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 Almak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Seyıh
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. —Cırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu^
numra Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve.Adalet
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi :' 17.2.1994)
156. — 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)
157." — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 Arkadaşının, 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
i 7.7.1964 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)
158j — 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: 2.3.2.1994)
159. —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)
_ 19 __
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160. — 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)
161. — 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)
162. — İcra ve'İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raponı (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994)
163| —-Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
164. — 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)
165. — 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)
'
166. — 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)
lo/. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
168j — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Karı
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi
ve Millî Eğitim .Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi :
23.3.1994)
169. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3,1994)
• =-
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170. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emekliliklerine Konut Edindirme Yardımı
Yapılması Hakkında Kanunda Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
1.71.. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir
•ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yuıt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Ayni 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)
172. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Daii
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994)
173. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Eir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu
Raporu ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Aiınma
Önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
174. — Sımak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarba.br
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karnı.?
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
175. — 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)
176. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605)
(Dağıtma tarihi : 24,3.1994)
177. — 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)
178. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya ili Kale İlçesinin Adının
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu. (2/819) (S. Sa
yısı :. 633) (Dağıtma tarihi : 28,3.1994)
179. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birlimi Kanunu Tasarısı
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ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ye Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayısı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994)
X 180. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmeni (Gözde»
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (î/395) (S. Sayısı : 535) (Dağıtma tarihi ;
283.1994)
. . .
1.81. — 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)
1.82. — 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 Kanunim 14 üncü, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun. 64 üncü, 3480 Sayılı Maluller ile Şehit, Dul vo
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 taıihi : 20.4.1994)
183. — Türk Silahtı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/479)
(S. Sayıcı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994)
184a —-İsparta' Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiiniü İbadete
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündemo Alınma'.önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994)
185. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet vs Tarım, Orman ve Köyişleri
komisyonlan raporları (î/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994)
186. —- 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 Rapora (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi :
4.5.1994)
187. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi vo İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656)
(Dağıtma tarihi : 13.5,1994)'
1S8. — istanbul Milletvekili Ercan. Karakaş'ın 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004).(S, Sayısı : 655) (Dağıtma tarihi: 16.5.1994)
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189/-- Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlen
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994)
190. _ izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; T7.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (3. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi :
3.6.1994)
191. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı ve istanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9'Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat-.
hk Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi: 3.6.1994)
X 192. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Ardana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 181 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci, 68 inci, 69 uncu, 76 ncı ve İ 33 üncü Maddelerinin
Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi; Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile Konya Mil
letvekili Necmettin Efbakan ve 155 Arkadaşının 7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci Maddesinin Değişik 3 üncü Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi; ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/119, 2/541)
(S. Sayısı : 306 ve 306*ya 2 nci Ek) (Dağıtma tarihleri : 24.2.1993've 9.6.1994)
X 193.
Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticâret ve Dışişleri komisyonları raporları
(t/585) (S. Sayısı : 665) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994)
194. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat'ın 7.6.1926 Tarihli ve 904 Sayılı Islahı
Hayvanat Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve, Köyişlcri Komisyonu Raporu
(2/1077) (S. Sayısı': 672) (Dağıtma tarihi: 10.6.1994)
195. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin. Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994)
196. — İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994)
197 s — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri
ve Plan ve bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi :
20.6.1994)
198. -— Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet vo İçişleri
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994)
199. — Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp Sanayii Faaliyetinin Yürütülmesi
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji vo Ticaret ve» Millî Savunma ko'
misyonları raporları (7/710) (S. Sayısı : 694) (Dağıtma tarihi : 6,9.1994)
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200.-— Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma vo
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994)
X 201. — .Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının 6964 Sayılı Ziraat Odak
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı: 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994)
202. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı
sı: 706) (Dağıtma tarihi: 13.10.1994)
203. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve; Güvenliklerinin Sağlanması
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve
İçişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994)
204. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişildik Yapılmasına İlişkin
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Rapora (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma
tarihi : 13.10.1994)
205. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/707) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994)
X 206. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanın
da Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun 'Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (İ/693) (S. Sayısı: 717) (Dağıtma tarihi: 19.10.1994)
X 207. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Rapora (1/750) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994)
208. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kuramları ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sa- '
yısı: 718) (Dağıtmatarihi: 20.10.1994)
X 209. — Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
Rapora (1/745) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma tarihi: 21.10.1994)
210., — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yıırtdaş ile Siirt eski Milletvekili
Zübeyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S, Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994)
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X 211. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar,
Refah Partisi Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Anavatan Partisi
Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Sosyaldemokrat Halkçı
Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın, 11.10.1983 Tarih ve
2913 Sayılı Kanun, 28.5.1986 Tarih ve 3292 Sayılı Kanun, 26.10.1990 Tarih ve 3671
Sayılı Kanun, 8.6.1949 Tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile 14.7.1965 Tarih ve 657 Sayılı
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (2/1115) (S. Sayısı : 733) (Dağıtma tarihi : 1.11.1994)
X 212. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk
ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2:11.1994)
X 213. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994)
X 214. —«Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994)
X 215. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994)
X 216. — Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994)
X 217. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı : 729) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994)
218. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/760) (S. Sayısı : 726) (Dağıtma tarihi : 4.11.1994)
219. — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994)
220. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan
ile Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, Devlet Memurları Kanununda ve 190 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1174)
(S. Sayısı : 728) (Dağıtma tarihi : 8.11.1994)
(*) Açık oylamaya tabi işleri gösterir.
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