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İÇİNDEKİLER
Sayfa
I. - GEÇEN TUTANAK OZETI
II. - GELEN KÂĞITLAR
III.-YOKLAMALAR
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
1. - İzmir Milletvekili Yıldırım Avcı'nm, Parlamcntolararası Birliğin İz
mir'de düzenlediği "Müşterek Kalkınma ve Ortaklık" konulu konferansa iliş
kin gündem dışı konuşması
2. - Amasya Milletvekili Haydar Oymak'ın, Amasya'nın Göynücek İlçe
si Belediye Başkanının görevden alınmasına ilişkin gündem dışı konuşması ve
Devlet Bakanı Necmettin Gevheri'nin cevabı
3. - Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, araseçimin iptali hu
susunda Anayasa Mahkemesine verilen dilekçeye ilişkin gündem dışı konuş
ması
,

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. - TBMM Başkanlık Divanınca, Kazakistan Meclis Başkanı Kıvanış
Sultanov ve beraberindeki Parlamento heyetinin ülkemize davet edilmelerine
ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1647)
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2. - istanbul Milletvekili Gürhan Çclebican'ın, (6/1138) esas numaralı söz
lü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/374)
V.-SEÇİMLER
A) KOMİSYONLARDA AÇİK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM
1. - Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
1. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa
Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202,1/76,1/108) (S. Sa
yısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek)
2. - Bütçe Kanunda Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343)
(S. Sayısı: 71)
3. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82)
4. - insan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139)
5. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/324) (S. Sayısı: 134)
6. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve
10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488,2/9,2/536) (S. Sayı
s ı : 283)
7. - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/553) (S. Sayısı: 391)
8. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve
Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66)
9. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar
Kurumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201)
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10. - İnsan Haklan Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenme
sine Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S.
Sayısı: 691)

282

11. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat
Matkap'ın; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(2/1142) (S. Sayısı: 699)
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12. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Er
can'ın; Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Özel
leştirme 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)
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VII.-SORULAR VE CEVAPLAR

426

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

426

1. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum'da bulunan Lalapaşa
Camiinin onarımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin ya
zılı cevabı (7/5114)
2. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek Ardıçkaya Kö
yünün spor sahası ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazıh cevabı (7/5161)
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3. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir-Akşaray karayo
luna ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/5241)
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4. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Güneydoğu'da bazı köylerin güven
lik güçlerince yakıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5283)
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5.-Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon-Bolvadin-Taşlıdere
Köyünün sulama suyu sorununa ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı
Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/5312)
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6. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
"Beyşehir Gölündeki düdenler onarılsın" başlıklı habere ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/5340)
7. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İl Merkezinin,
kanalizasyon şebekesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/5341)
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak dört oturum yaptı.
Çanakkale Milletvekili A. Hamdi Üçpınarlar, RP Grubuna mensup milletvekillerinin, araseçi
min iptali hususunda Anayasa Mahkemesine verdikleri dilekçenin ekinde imzasının bulunduğuna;
ama kendisinin o başvuruyu değil, araseçimde kullanılacak olan seçmen listelerinin güncelleştirilmesiyle ilgili kanun teklifini imzaladığına;
Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin de, Hükümetin uyguladığı ekonomi politikası sonucu
vatandaşın sıkıntıya düştüğü iddialarına,
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.
Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Terörle Mücadele Kanununda değişiklik yapan yasa ta
sarısının, söylenenin aksine, birçok olumsuzlukları da beraberinde getireceği iddialarına ilişkin
gündem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri cevap verdi.
İtalya'ya gidecek olan Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı
Onay Alpago'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve;
Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in Plan ve Bütçe;
Niğde Milletvekili ibrahim Ansoy'un Sağlık ve Sosyal İşler,
Komisyonlan üyeliğinden çekildiklerine ilişkin önergeleri,
Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, (6/1214) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin
önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi.
Genel Kurulun :
22.11.1994 Sah günü 15.00 -19.00 ve 20.00 - 02.00,23.11.1994 Çarşamba ve 24.11.1994 Per
şembe günleri 14.00 -19.00 ve 20.00 - 02.00,25.11.1994 Cuma günü 14.00 - 19.00 saatleri arasın
da çalışmasına;
22.11.1994 Salı ve 25.11.1994 Cuma günleri sadece kanun tasarı ve tekliflerini görüşmesine,
23.11.1994 Çarşamba günü sözlü soruları görüşmemesine;
29.11,1994 Sah günü 14.00 - 19.00 ve 20.00 - 02.00 saatleri arasında çalışmasına; (9/23) ve
(9/24) esas numaralı Meclis soruşturması açılmasına ilişkin Önergelerin, gündemin "Özel Gündem
de Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına ve her iki önergenin 29.11.1994 Salı günkü birleşimin
de görüşülmesine ve müzakerelerinin tamamlanmasından sonra sözlü sorular ile diğer denetim ko
nularına geçmeyerek kanun tasarı ve tekliflerini görüşmesine ve;
Kanun tasarıları üzerindeki görüşmelerde, soru-cevap işlemlerinin 10 dakika ile sınırlandırıl
masına,
İlişkin DYP Grubu önerisi, yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının :
1 inci sırasında bulunan 59 ve 59'a 1 inci Ek,
21 inci sırasında bulunun 71,
22 nci sırasında bulunan 82,
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23 üncü sırasında bulunan 139,
24 üncü sırasında bulunan 134,
25 inci sırasında bulunan 283,
26 nci sırasında bulunan 391,
27 nci sırasında bulunan 66,
28 inci sırasında bulunan 201,
19 uncu sırasında bulunun 691,
29 uncu sırasında bulunan 699,
S. Sayılı kanun hükmünde kararnameye ilişkin kanun tasarısı ve yetki kanunu tasarısı ile ka
nun tasan ve tekliflerinin görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklanndan ertelendi.
Özelleştirme Uygulamalannın Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansının (2/1196, 1/773) (S. Sayısı: 720), üze
rindeki müzakerelere devam edilerek geçici 3 üncü maddesine kadar kabul edildi.
Alınan karar gereğince 23.11.1994 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere, 01.24'te
birleşime son verildi.
Kamer Genç
Başkanvekili
Ali Günaydın
ibrahim Halil Çelik
Konya
Şanlıurfa
Kâtipliye
Kâtip Üye
Abbas İnceayan
Cengiz Üretmen
Bolu
Manisa
Kâtip Üye
Kâtip Üye
Işılay Saygın
İzmir
Kâtip Üye

II. - GELEN KÂĞITLAR
2 3 . 1 1 . 1 9 9 4 ÇARŞAMBA
Teklifler
1. - Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 8 Arkadaşının; 2547 Sayılı Yükseköğ
retim Kanununun Ek 17 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1258)
(Millî Eğitini Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.1994)
2. - İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her Yılın Mayıs Ayının İlk Haftası
nın Esnaf ve Sanatkârlar Haftası Olarak İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1259) (Sanayi ve
Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.1994)

©•
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.09
BAŞKAN- Başkanvekili Kamer GENÇ
KÂTİP ÜYELER: AH GÜNAYDIN (Konya), İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa)

—®
BAŞKAN-Türkiye Büyük Millet Meclisinin 40 inci Birleşimini acıyorum.
III.-YOKLAMA
BAŞKAN- Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklanm yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum.
(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz.
Gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz istekleri vardır.
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
1. - İzmir Milletvekili Yıldırım Avcı'nın; Parlamentolararası Birliğin İzmir'de düzenlediği
"Müşterek Kalkınma ve Ortaklık" konulu konferansa ilişkin gündem dışı konuşması
BAŞKAN- Gündem dışı ilk sözü, Parlamentolararası Birlik'in izmir'de yaptığı toplantı hakkın
da bilgi vermek üzere, Sayın Avcı'ya veriyorum.
Buyurun efendim.
YILDIRIM AVCI (İzmir)- Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Parlamentolararası Bir
lik'in 17 ve J 8 Kasım tarihlerinde İzmir'de yaptığı, "Akdeniz'de Güvenlik ve İşbirliği" cümlesin
den, "Müşterek Kalkınma ve Ortaklık Konferansı" hakkında, vaktin müsaadesi nispetinde, Yüce
Heyetinize malumat sunmak istiyorum.
Parlamentolararası Birlik, 1889 yılında kurulmuş olup, 130 ülkenin parlamentolarının temsil
edildiği büyük bir uluslararası örgüttür. Türkiye Büyük Millet Meclisi, burada, 8 üyeyle temsil edil
mektedir. Birliğin gayesi, dünya halkları arasında barış ve işbirliğinin tesisi, insan hakları için gay
ret göstermesidir.
Toplantılarında uluslararası önemi haiz meseleleri ele almakta ve dünya parlamentolarını ha
rekete geçirmek için görüş bildirmektedir.
Parlamentolararası Birlik, Birleşmiş Milletlerin amaçlarını paylaşmakta ve çalışmalarını des
teklemektedir.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 21.12.1965 tarihinde aldığı kararda, farklı sosyal ve si
yasî sistemlere sahip Avrupa devletleri arasında iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi için bölge
sel düzeyde girişimler yapılması öngörülüyordu. Bu tarihte, bu karar çok önemliydi. Zira, soğuk
savaş devam etmekteydi ve Avrupa ikiye ayrılmıştı.
Bu karar, Parlamentolararası Birlik bünyesinde büyük etki yarattı ve Avrupa Güvenlik ve İş
birliği Konferansı tertiplenmesi için faaliyete geçildi. Bu karara istinaden, Parlamentolararası Bir-272-
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lik bünyesinde dört hazırlık toplantısı yapıldı ve ilk büyük AGİK toplantısı 1-3 Temmuz 1973 ta
rihinde Helsinki'de gerçekleşti.
• .,
.'
•
AGİK, hükümetlerarası bir sürece girince ve parlamentolar asamblesi kurulunca, Parlamentolararası Birlik bu husustaki faaliyetlerini durdurdu. Parlamentolararası Birlik'in burada edindiği
tecrübeleri Akdeniz'in bir barış ve işbirliği gölü haline getirilmesi fikri etrafında derinleştirmesi ve
çalışması arzu edildi.
Birinci Akdeniz'de Güvenlik ve İşbirliği Konferansı, Haziran 1992 tarihinde Malaga'da yapıl
dı. Bu konferansta, Akdeniz'in güvenliği ve bölge ülkelerinin işbirliği için izlenecek usul ve yollar
tespit edildi. Malağa Nihaî Senedinde üç bölüm vardın
1- Bölgesel istikrar,
2- Medeniyetlerarası diyalog ve insan haklan,
3- Müşterek kalkınma ve ortaklık.
Başlangıçta arz ettiğim gibi, Akdeniz'de Müşterek Kalkınma ve Ortaklık Toplantısı 17 ve 18
Kasım tarihlerinde arasında İzmir'de yapıldı. Konferansa 16 ülkeden 55 parlamenter iştirak etti.
Konferansın açış konuşmalarından birisini, Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Erdal İnönü yaptı
ve bu konuşma çok takdir topladı.
Bu konferansta ekonomi, bilim, teknoloji ve çevre sorunları ile sosyal sorunlar türlü cepheleriyle konuşulup tartışıldı. Bütün katılımcılar, gerek organizasyon gerekse sunulan tebliğler bakı
mından, konferansın çok başarılı olduğu hususunda hemfikirdirler ve bunu müteaddit konuşmala
rında ifade etmişlerdir.
Bu malumatı arz etmek için söz almıştım; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
(DYP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Avcı.
2. - Amasya Milletvekili Haydar Öymak'ın, Amasya'nın Göynücek İlçesi Belediye Başkanını
görevden alınmasına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin CevherVnin ceva
bı
BAŞKAN- İkinci gündem dışı söz istemi, Sayın Haydar Oymak tarafından vaki olmuştur.
Kendisi, İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe'nin keyfî uygulamaları hakkında gündem dışı söz is
temiştir; kendilerine söz veriyorum.
Buyurun efendim.
Süreniz 5 dakika Sayın Oymak.
HAYDAR OYMAK (Amasya)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; demokrasimiz yönünden önemli saydığım bir konuda,
İçişleri Bakanlığının keyfî uygulaması hakkında görüşlerimi aktarma olanağı bulduğum için Sayın
Başkana teşekkür ediyorum.
Değerli milletvekilleri, 27 Mart 1994 tarihinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerini, Amas
ya'nın Göynücek ilçesinde, tüm siyasî partilerin aday göstermesine rağmen, bağımsız aday Musta
fa Kılıç, halkın oylarıyla ve ezici bir çoğunlukla kazanmıştır. Tabiî, Belediye Meclisi üyeleri, raki
bi olan siyasî partilerden seçilmiştir. Göreve gelir gelmez, özellikle, Doğru Yol Partisinin belediye
başkan adayı, Meclis üyelerini de kışkırtarak ve yine bu Partiden, 1991 seçimlerinde aday olan es-
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ki bir milletvekili ve bakanlık yapmış kişinin de devreye girmesiyle, bağımsız olarak seçilen Baş
kan, yıpratılmaya, görev yapamaz hale getirilmeye çalışılmış; bu çalışmalarında başarılı olamayın
ca, parti ve kişisel yakınlığını da kullanarak, bazı suçlar yaratılıp görevden alınma yolunu denemiş
ve 16.8.1994 tarihinde, Sayın Bakanın oluruyla, başarıya ulaşmıştır.
İsnat edilen suçlardan birkaç tanesini okuyacağım: Belediye Meclis üyelerinden 6'sının başvu
rusuna rağmen, Belediye Meclisinin olağan üstü toplantıya çağırılmaması; Belediye Meclisi kara
rı olmadan Çevre Temizlik Vergisi ve tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı toplanması -ki, Beledi
ye Başkanını bu yöndeki çalışmalarından dolayı takdir edip, kendisine takdirname vermek gerekir,
görevden almak değil- Belediye Başkanının hizmet otosuyla, Belediye hudutları dışında bulunan
Terziköy Kaplıcalarında eğlenmeye gitmesi; sulama pompalarının, sulama kooperatifine devredilmeyerek taraflı kullanılması; Belediye Başkanının, Meclis kararma aykırı olarak, her ay 3 milyon
lira maaş alması; aylık cetvellerin, Belediye Encümeninin tetkik ve tasvibine sunulmaması gibi; onbeş onalti kalemden oluşan iddialar ileri sürülmüş; görevlendirilen bir mülkiye müfettişinin öngörüş formuna dayanılarak, Belediye Başkanı, görevden alınmıştır.
- İleri sürülen iddiaların hiçbiri, halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanının görevden alın
masını haklı gösterecek nitelikte değildir; çünkü, iddialar, ne ahlaka ne de devletin malını bilinçli
olarak şahsına veya başkalarına peşkeş çekme amacına dönüktür. Bu tür suçlamalardan dolayı be
lediye başkanlarını görevden almaya kalksanız, başta Doğru Yol Partisine mensup belediye baş
kanları olmak üzere, Türkiye'deki belediye başkanlarının en az üçte ikisini görevden alırsınız. Ka
nunları, hatta Anayasayı alenen çiğneyen bazı partili belediye başkanlarına karşı kanunların verdi
ği bu yetki bilinçli olarak kullanılmazken, bağımsız olarak halkın sevgi ve güvenini kazanmış, ama
arkasına parti desteği alamamış bir insana karşı İçişleri Bakanımızın aslan kesilmesinin, kabul edi
lebilir hiçbir tarafını göremiyorum.
Bu, işin, Türkiye'deki demokrasi anlayışını gösteren önemli bir yönü. Bir diğer yönü de, Be
lediye Başkanının, İçişleri Bakanının yaptığı bu keyfî işleme karşı idarî yargıda dava açması ve da
vanın görüşülmesi sırasında, Bakanlığın, davayı uzatma yönünde yaptığı...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN- Sayın Oymak, lütfen cümlenizi bağlar mısınız efendim.
HAYDAR OYMAK (Devamla)- Bitiriyorum efendim.
BAŞKAN-Peki, buyurun.
HAYDAR OYMAK (Devamla)- İdare mahkemesinin savunma istemine karşı, İçişleri Bakan
lığı, 8.9.1994 tarihli yazısıyla, savunmaya ilişkin belgelerin gönderildiğini belirtmiş, ama, belgele
ri yazıya eklememiştir. Bu nedenle, mahkeme, belki belgeleri gönderir diye beklemiş ve ara kara
rı vermek, yeniden belge istemek durumunda kalmıştır. Bu davranışı da, İçişleri Bakanlığı gibi,
oturmuş, köklü bir bakanlığa yakıştıramadığımı belirtmek istiyorum.
Değerli milletvekilleri, şimdi Sayın Bakana soruyorum: Görevden almaya mesnet teşkil eden,
öngörüş formunda belirtilen fezlekeler yazıldı mı; yani, soruşturma bitti mi; bittiyse, sonucu ne, bitmediyse, 16.8.1994 tarihinden bu yana geçen üç ayı aşkın sürede, bu soruşturma nasıl bitirileme
di? Mecliste yaptığınız konuşmalarda, sık sık, tarafsızlığınızdan, demokrasiye ve dolayısıyla hal
kın oylarına olan saygınızdan söz ediyorsunuz; halkın seçtiği bir belediye başkanını, demin bazıla
rını yukarıda saydığım ve hiç de görevden almayı gerektirecek ağırlıkta olmayan suçlamalarla gö
revden almayı nasıl bağdaştırıyorsunuz?
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Sayın Bakanım, eğer demokrasiye ve dolayısıyla halkın oylarına güveniyorsanız, saygı duyu
yorsanız, ilçede müessif olaylar çoğalmadan, bir an önce, bağımsız olan belediye başkanını göreve
iade etmenizi bekliyor; bu vesileyle, Yüce Meclise ve Sayın Başkana saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Oymak.
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri; buyu
run efendim.
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; Amasya Milletvekilimiz Sayın Haydar Oymak'ın, Göynücek Belediye Başkam Sayın Musta
fa Kılıç'ın görevden alınmasıyla ilgili gündem dışı beyanlarına kısaca cevap arz etmek üzere huzu
runuzdayım; teşekkür ederim.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sayın arkadaşımızın da burada ifade ettikleri gibi, bölge
idare mahkemesinde görüşülmekte olan bir meseleyi, aslında, Anayasamızın gereği olarak, bizim
burada herhangi bir değerlendirmeye, yargılamaya tabiî tutmamız mümkün değildir; ancak, bunun
la birlikte, arkadaşımızın da buradaki gündem dışı konuşmalarında ifade buyurdukları gibi, bu Sa
yın Belediye Başkam hakkında birtakım tahkikatlar yürütülmektedir. Bunların gerçek olmamasını,
iddiadan öteye geçmemesini biz de değerli arkadaşımız gibi temenni ederiz. İnşallah, bu arkadaşı
mız hakkındaki bu iddialar iftira değil, bir gerekten ortaya çıkan şeylerdir. Bir değerli belediye baş
kanı arkadaşımız da bunun şahididir; Sayın Ali Dinçer de bilir ki, bir belediye başkanına kolay ko
lay el atılmaz.
Şunu söylemek istiyorum...
ALİ DİNÇER (Ankara)- 3 bin nüfuslu bir yerin belediye başkanı hakkındaki tahkikat üç aydır
sürüyor Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Sayın Dinçer'i şahit göstermekteki
maksadım, Belediye Başkanı Sayın Mustafa Kılıç'ın suçluluğunu göstermek için değil; 2 binin
üzerinde belediye başkanı varken, niçin GöynÜcek'in belediye başkanı seçilmiştir? Hakkındaki bir
takım iddialar, arkadaşımızın da dediği gibi, tahkik edilmektedir.
ALİ DİNÇER (Ankara)- Ama, Sayın Bakan, dört aydır tahkikat bitmiyor.
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Eğer Sayın İçişleri Bakanımız bu
rada olsaydı, belki, kendilerine daha yakın bilgi de verebilirdi.
Bu bakımdan, bu arkadaşımızın, hakkındaki iddialardan arınmış olmasının benim de temen
nim olduğunu burada ifade ediyor; gerektiğinde, Sayın İçişleri Bakanımızın, yazılı cevabı sayın ar
kadaşımıza sunacağını ifade ediyor; saygılar sunuyorum.
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan.
3. - Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, ara seçimin iptali hususunda Anayasa
i

Mahkemesine verilen dilekçeye ilişkin gündem dışı konuşması
BAŞKAN- Üçüncü gündem dışı sözü, 4 Aralık milletvekili araseçimleriyle ilgili söz isteyen
Bingöl Milletvekili Sayın Hüsamettin Korkutata'ya veriyorum.
Sayın Korkutata; buyurun efendim.
Süreniz 5 dakikadır Sayın Korkutata.
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HÜSAMETTİN K O R K U T A T A (Bingöl)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Ara Seçim Kanu
nunun 2 nci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi ve bu dava açılırken arkadaşlardan
imza istemem münasebetiyle bazı şeyler söylendi; bu vesileyle söz almış bulunuyorum,
Başta, bu dosya hazırlandığı zaman, 5 dosya olarak hazırlandı ve değerli 5 arkadaşıma bu dos
yalar verildi. Bu arkadaşlar, Grubumuz dışındaki milletvekillerinden imza istediler; biz de istedik
ve böylelikle 93 imzayı bulduk.
Tabiî ki, bu imzaları toplarken -isimlerini söylemek istemiyorum- bazı gruplar ve bazı şahıs
lar, elimizdeki dosyaların fotokopisini istediler; kendilerine takdim ettik. Bu kişileri ismen de söy
leyebilirim. Bazı arkadaşlar fotokopi istemediler, "şöyle bir inceleyelim".dediler, dosyalan aldılar,
incelediler. Bazı arkadaşlar da, benim elimdeki dosyalara baktılar ve imzaladılar. Hiçbir arkadaşa,
değişik bir dosya göstermem söz konusu değil. Biz bu çalışmayı üst üste iki gün, gece ve gündüz
sürdürdük; fotokopisi elinde olanlar -Işın Bey'de fotokopi var, DSP'de fotokopi var, diğer bazı ar
kadaşlarda fotokopi var; çünkü, arzu edenlere dosyaların fotokopisini vermiştim- incelediler.
Neticede, bazı arkadaşlar, kendilerindeki dosyalarda değişik konular olduğunu söylediler. Bu
arkadaşlann, kötü niyetle bunu söylediğini sanmıyorum. Bazı hususlar gözlerinden kaçmış olabi
lir; ama, orada, dava gerekçesi çok kısa, hukukçu arkadaşlarımın bildiği şekilde yazılmıştır. Sade
ce, imzalar toplandıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmek üzere şöyle bir isim liste
si yapılmış ve bu isim listesinin baş kısmına "Anayasa Mahkemesine" denmiştir. Meclis Başkanı
tasdik ettikten sonra, şu metin, Anayasa Mahkemesine gitmiştir.
Önce bu metin yoktur, bu doğrudur; fakat bu, hukukî olarak böyledir; çünkü, isimlerin her bi
risi, bu sayfaların her birisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından mühürlendikten
sonra, "evet; bu imzalar, bu milletvekillerine aittir" denildikten sonra, imzasız olarak, elimdeki şu
metin haline getiriliyor ve ondan sonra sunuluyor. Bunu, hukukçu arkadaşlarım daha iyi bilirler.
Değerli arkadaşlarım, dün, değerli bir arkadaşımın yaptığı gündem dışı konuşma sırasında ben
yoktum. Bu arkadaşım, konuşmasında, "ben bunu her zaman imzalanm;bu, bir haktır. Bunu başka
türlü düşünmek de mümkün değil. Severek, isteyerek, bilerek imzaladım" diyor.
Ben, hiçbir arkadaşıma, hiçbir zaman, onun zararının olabileceği bir şeyi, ne götürdüm ne gö
türürüm ne de aksi bir şey söylemem söz konusudur; ama, şunu açıklıkla ifade etmek istiyorum ki;
300'e yakın arkadaşımla konuştum ve aynı dosyayla, aynı imzalarla, aynı sayfada, bu arkadaşlanmdan ve bakanlardan, çeşitli insanlardan imza aldım. Herkese tam olarak ne dedim, onu da bilmem
mümkün değil; ama, dosya aynıdır, aynı şeyi sunmuşum. Kimi incelemiştir, kimi az incelemiştir.
Hiçbir sayın milletvekiline "siz bunu iyi anladınız mı; bakın imzalıyorsunuz; ama, iyi anladınız mı,
anlamadınız mı" diye sormam da söz konusu değil.
Ayrıca, değerli milletvekili arkadaşım Sayın Elmas "ben de üzerinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi yazılı bir kanun teklifi metni gördüm" demiş. Oysa ben, Sayın Elmas'a sordum "hayır, ben
böyle bir şey demedim, böyle bir şey söz konusu değil" dedi.
Onun dışında, yine, SHP'den iki arkadaşın ismi söz konusu oluyor. O iki arkadaşa ben imza
latmadım; burada grup başkanvekilleri, diğer arkadaşlar vardı, "onlara da biz imzalatalım" dediler;
ikisine de kendileri imzalattılar.
Böyle bir şey neden söyleniyor, bilemiyorum. Hakikaten çok üzüldüm; çünkü, hiçbir zaman,
bir art niyetle imzalatmadım bunu ve ben, buna inandım.
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Bu yasa, bu Mecliste görüşüldüğü gün, iki defa bu kürsüye çıktım ve bütün sayın milletvekil
lerine dedim ki; bu, Meclis'ten geçebilecek en büyük haksızlıktır değerli arkadaşlar; gelin, hal ça
resi varken -işte tutanaklar ortada- buna halledelim. Hatta, çok ağır bir şey söyledim...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN- Buyurun, devam edin Sayın Korkutata.
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla)- Dedim ki; değerli arkadaşlar, bu bir bölücülük
tür, vatandaşları ikiye bölüyoruz; bir kısmına; "gelin, oy kullanın" diyoruz, bir kısmına da "hayır,
siz oy kullanamazsınız" diyoruz Bu kadar ağır bir ifade kullandım; fakat, buna rağmen, her iki ko
nuşmama ve önergemize rağmen, maalesef, bu kanun, bu Meclisten geçti ve çok değerli bazı ar
kadaşlarım bana "vallahi, biz, önce tam olarak bunu idrak edemedik; vatandaşın, hakikaten, oy
hakkından mahrum olduğunu anlayamadık" dediler.
Onun için, 93 imza tamamlandıktan sonra da bu dilekçe yazılmış, bitmişti. Ondan sonra da ba
zı arkadaşlar geldi "ben imzalarım" dedi; onların da imzaladığı metni Anayasa Mahkemesine bir
daha gönderemezdik. Şu anda o metin de duruyor. Yani, bu Mecliste, bu hakların vatandaşa iade
sinin, vatandaşın en tabiî, en kutsal hakkı olduğuna inanan çok insan vardı ve bu insanlar, metni,
seve seve imzaladılar. Hiç kimsenin "başka bir şey gördüm" diye imzalaması söz konusu değil;
ama, birkaç arkadaşım bunu öyle anlamış olabilir. 87 kişi böyle anlamadığını söylüyor da, bunun
yanında, eğer, 5-6 kişi öyle anladığını söylüyorsa, bu bir sıkıntıdan kaynaklanıyor sanıyorum.
Ayrıca, Sayın Başkan Kamer Genç burada bir şey daha söylemiş: "Korkutata geldi, bana akıl
danıştı. Ben de 'bunun artık zamanı geçmiştir' dedim." Kesinlikle, ben şu sıralara geldiğim zaman,
Sayın Adnan Ekmen Bey vardı, iki üç arkadaş daha vardı; onlarla konuştum. Kendisine imzalatma
ya hiç niyetim yoktu. Kesinlikle, imza atmak isteseydi, attırmazdım.
ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Başkan yalan mı söylüyor?
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla)-Çünkü, kendisi burada yaptığı bir konuşmada çok
net bir haksızlık yaptı. O net haksızlığından sonra da ben, Sayın Kamer Genc'e imzalatmazdım; ko
nuşmak da istemedim; ama, kendi kendine konuşmuş, belki cinlerle konuştuğunu söylüyor...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Dcvamla)-Fakat benimle konuşmamıştır; kendisinden imza
talebim de olmamıştır. Bu durumu arz etmek için söz aldım. Kendisine de, bu sözü verme cesare
tini gösterdiği için teşekkür ediyorum.
Hayırlı günler diliyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Korkutata.
Sayın milletvekilleri, benim konuştuğum kişi Sayın Korkutata idi; cin falan değildi. Bunu ken
disinin bilmesini istiyorum.
Sonra, bunu böyle polemik konusu yapmanın da bir anlamı yok. Arkadaşımız geldi, bana "bu
kanunda bütün gruplar hemfikirler. Bir kanun teklifi vermek istiyoruz" dedi. Ben de, kanun teklifi
verme süresi geçti dedim. Zaten, seçmen kütükleri....
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl)- Bİr tane şahit gösterin.
BAŞKAN- Arkadaşım, şurada ben otururken sen söyledin; niye inkâr ediyorsun? Ben bunu
kendi kulağımla duydum ve dedim ki; bakın, Anayasa Mahkemesine gitse, ben buna imza atardım;
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çünkü, burada ben Meclis Başkanıyken bu kanun çıktı. Refah Partisinin verdiği önergenin haklı
olduğunu, burada müteaddit defalar izah ettim.Bu kadar haklı bir konuya benim sahip çıkmamam
mümkün değil; ama, kendisi "kanun teklifi vereceğiz; bütün gruplann iştirakiyle verelim ki, bir an
önce çıksın" dedi
HÜSAMETTİN K O R K U T A T A (Bingöl)- Kanun teklifi vermek için bir imza yeterli.
BAŞKAN-Efendim, sizin bana söylediğiniz bu. >
Ben, cinlerden bahsetmiyorum, Sayın Korkutata'dan bahsediyorum. Onun için, rica ediyo
rum...
Buyurun efendim.
ETEM KELEKÇİ (Afyon)-Sayın Başkan, vuzuha kavuşması için söz istiyorum.
BAŞKAN-Ama efendim, böyle bir usulümüz yok.

(

RİFAT SERDAROĞLU (İzmir)-Başkan yalan mı söylüyor?
BAŞKAN- Efendim, yani isminiz zikredilmedi; ama yerinizden...
RIFAT SERDAROĞLU (İzmir)- Yalancılıkla itham ediyor.
BAŞKAN- Efendim, bir dakika... Bir dakika efendim.
ETEM KELEKÇİ (Afyon)-Ama, söyleyeceğim, olumlu bir durum.
BAŞKAN- Yerinizden çok kısa izah eder misiniz.
ETEM KELEKÇİ (Afyon)-Çok kısa efendim.
BAŞKAN- Efendim, yerinizden açıklayın; böyle bir usulümüz yok. Rica ediyorum sizden; ye
rinizden söyleyin,
ETEM KELEKÇİ (Afyon)- Sayın Başkan, konunun önemine binaen söylüyorum. Sayın Korkutata, bunu getirip bize gösterdi, "bu seçimde bir yanlışlık oluyor, bundan sonraki seçimlerde bu
işin güncelleşmesi lazım. Büyük Millet Meclisine en kısa zamanda umumî bir güncelleşmenin gün
deme getirilmesi için kanun teklifi veriyorum" dedi ve bu şekilde biz imza attık. (DYP sıralarından
"Bravo" sesleri, alkışlar) Şimdi, kendisi "hayır öyle demedim" desin.
BAŞKAN- Efendim, işte bana da öyle söylendiği için ben burada izah ettim; ama, arkadaşım
"kendisi cinlerle konuşmuş" diyor.
ETEM KELEKÇİ (Afyon)-İtimada binaen...
BAŞKAN- Evet.
ETEM KELEKÇİ (Afyon)- Bana gösterdiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına...
"Bu seçim geçiyor, bundan sonra buna benzer anormallikler olmasın" dedi.
BAŞKAN- Efendim, bu mesele kapanmıştır. Bundan sonra, sayın milletvekili arkadaşlarımız
hangi kâğıdın altına imza atarlarsa, o kağıdın üstünde ne yazıyorsa onu dikkatle okumaları gerekir.
Bütün mesele budur. Bunun kanıtlanması da zor; çünkü, bir kâğıt geliyor, kâğıda imza atılıyor.
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu)- Sayın Başkan, konuşmak istiyorum.
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)- Bir musibet bin nasihatten iyidir.
BAŞKAN-Buyurun efendim.
"" NURHAN TEKİNEL (Kastamonu)- Siz açıklık getirdiniz; ama, söz hakkım doğmuştur, söz
istiyorum.
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BAŞKAN- Efendim, isminizden bahsedilmedi. Rica ediyorum... Böyle bir usulümüz yok.
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu)- Sayın Başkanım, muhatap bir milletvekili olarak...
BAŞKAN- Peki, yerinizden iki cümle söyleyin.
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu)- Sayın Başkanım, bu kürsüye çıkıp, nasıl kulislerde yalan
cılık ve sahtekârlık yaptıysa; utanmadan, bu kürsüde de yalancılık ve sahtekârlık yapmıştır.
BAŞKAN- Bunu söyleyemezsiniz... Rica ediyorum... Bakın, hiç böyle...
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu)- Neden mi söylüyorum?.. Müsaade eder misin değerli
Başkanım. Şu anda göz göre göre cinlerden bahseden, göz göre göre yalan söyleyen bir arkadaşa
bu sözü söylüyorum; çünkü, şahitlerim var. Ben bu imzayı atarken, Türkiye Büyük Millet Mecli
sine verilecek bir kanun teklifi olarak imza attırdı, o doğrultuda imza attım, okuyarak imza attım,
bilerek imza attım. Bunun Anayasa Mahkemesiyle ilgili olduğu, ne metinde vardı ne sözde vardı.
Benim milletvekili arkadaşlarım vardır; yalnız ben değil, Doğru Yol Partisinin 8 milletvekili,
ANAP'ın 20 milletvekilinden en az 5'i, SHP'nin 19 milletvekilinin en az 10'u ve imza atmayan 30
milletvekili de, bu arkadaşın yalan beyanla imza topladığını her gün kuliste söylüyor; burada da
söylemişlerdir. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN- Peki, teşekkür ederim; buyurun efendim.
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl)- Burada çok ağır bir itham vardır. (RP sıralarından
gürültüler)
BAŞKAN- Bir dakika arkadaşlar... Bir dakika... Bir dakika efendim.
Buyurun efendim.
HÜSAMETTİN KORKUrATA (Bingöl)- Lütfen, "sahtekâr" kelimesini geri alsınlar.Geri al
mazlarsa, kendilerine iade ediyorum; bir.
İkincisi : Eğer böyle bir metnin varlığını şurada ispatlarlarsa, ben istifa ederim, görevimden
derhal istifa ederim. Böyle bir metnin varlığını ispat ederlerse...
Üçüncüsü ise, şahit olanlardan biri -bizim Grup Başkanvekilimiz de oradaydı- hem de bir ya
rım saat uğraştıktan sonra imzaladı; yani, öyle rahat imzalamadı. Sayın Hamdi Üçpınarlar gerçek
ten fazla bakmadı, imzaladı, "teşekkür ederim, inanıyorum" dedi, imzaladı. "İnanıyorum" dedi;
ama, yarım saatlik bir konuşmadan sonra... Yarım saatte bu metni okumamışsa, hayret ediyorum,
üzülüyorum.
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Korkutata.
Arkadaşlar bu mesele kapanmıştır. Bunun kanıtlanması da çok zordur. İki tane zıt iddia var
dır; ama, bundan sonra sayın milletvekilleri, imza attıkları metnin üzerinde ve altında ne varsa, lüt
fen onu okuyarak imzalasınlar.
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır.
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. — TBMM Başkanlık Divanınca, Kazakistan Meclis Başkanı Kıvanış Sultanov ve beraberin
deki Parlamento heyetinin ülkemize davet edilmelerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1647)
BAŞKAN- Millet Meclisi Başkanlığının tezkereleri vardır; okutuyorum efendim:
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 14 Kasım 1994 tarih 86 sayılı kararıyla,
Kazakistan Meclis Başkanı Sayın Kıvanış Sultanov ve beraberindeki Parlamento heyetinin, 28 Kasım-3 Aralık 1994 tarihleri arasında ülkemizi ziyareti kararlaştırılmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulur.
Hüsamettin Cindoruk
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur.
2. - İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, (6/1138) esas numaralı sözlü sorusunu geri al
dığına ilişkin önergesi (4/374)
BAŞKAN- Bir sözlü sorunun geri alınmasına dair önerge vardır; okutuyorum efendim:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 523 üncü sırasında bulunan 6/1138 esas numaralı sözlü
soru önergemi geri alıyorum.
Gereğini arz ederim.
Saygılarımla.
Gürhan Çelebican
İstanbul
BAŞKAN- Soru önergesi geri verilmiştir.
Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz.
V.-SEÇİMLER
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM
1.-Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim
BAŞKAN- Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan ve DYP Grubuna düşen üyeliğe, DYP
Grubunca, Niğde Milletvekili Sayın İbrahim Ansoy aday gösterilmiştir.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sayın Arısoy'un üyeliği kabul
edilmiştir; kendisini tebrik ederiz.
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komis
yonlardan Gelen Diğer İşler Kısmına" geçiyoruz.
Önce, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyoruz.
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN
DİĞER İŞLER
/. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kotlunda Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenme
si Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakan
lığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11202,1176,1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek)
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BAŞKAN- Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarımn müzakere
sine başlayacağız.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
2. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (J/343) (S. Sayısı: 71)
BAŞKAN- Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi
Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
3. -Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve
Bütçe Komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82)
BAŞKAN- Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakeresi
ne başlayacağız.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
4. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa
ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139)
BAŞKAN- İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasasansımn
müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
5. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (21324) (S. Sayısı: 134)
BAŞKAN- Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
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 Kösenin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı: 283)
BAŞKAN- Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
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7. - // İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/553) (S.
Sayısı: 391)
BAŞKAN- il idaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
8. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki
Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355)
(S. Sayısı: 66)
BAŞKAN- Hâkim ve Savcı Adaylarının Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakeresine başlayaca
ğız.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
9. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11432) (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 başlayacağız.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
10. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı: 691)
BAŞKAN- İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair
Yetki Kanunu Tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Yok.
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 (211142) (S. Sayısı; 699)
BAŞKAN-Özelleştirme Kanunu Teklifinin müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
12. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Mil
letvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; Özelleştirme Uygulamalarının
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Teklifi ile Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük-282- '
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münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (211196,1/773) (S. Sayısı: 720) (1)
BAŞKAN- Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporunun müzakeresine başlıyoruz.
Komisyon ve Hükümet buradalar, yerlerini aldılar.
Geçen birleşimde tasarının geçici 2 nçi maddesi kabul edilmişti; şimdi, geçici 3 üncü madde
sini okutuyorum:
GEÇİCİ MADDE 3. - Kamu bankalarının (Eximbank hariç) özelleştirme işlemleri, bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde tamamlanır.
BAŞKAN- Tasarının geçici 3 üncü maddesi üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Abdüllatif Şener; şahıslan adına, Sayın Algan Hacaloğlu, Sayın Uluç Gürkan, Sayın Ali Dinçer ve Sayın
Cevat Ayhan söz istemişlerdir.
Buyurun Sayın Şener.
Süreniz 10 dakikadır efendim.
RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gö
rüşülmekte olan özelleştirmeye ilişkin kanun tasarısının geçici 3 üncü maddesine gelmiş bulunuyo
ruz.
Bu 3 üncü maddede, kamu bankalarının özelleştirilmesi tanzim edilmektedir ve maddede dü
zenlendiği biçimiyle, Eximbank hariç, kamu bankalarının, bu kanun yürürlüğe girdikten sonra iki
yıl içerisinde özelleştirilme işlemlerinin tamamlanması gerektiği ifade edilmektedir. Yani, özelleş
tirmeyle ilgili bu tasan yasalaştıktan sonra, değişik kamu iktisadî kuruluşlannın özelleştirilmesine
başlanacaktır. Muhtemeldir ki, PTT'nin T'siyle, TEK'le başlanan ve kamu açıklarını finanse etme
amacına yönelen özelleştirme olayı, değişik kurumlann satışıyla devam edecektir.
Geçici maddeye böyle bir ifade yerleştirilirken, muhtemeldir ki, kamu bankaları özelleştirme
dışında tutulmasın düşüncesi hâkim olmuştur ve tasarının ilk şeklinde de böyle bir madde mevcut
değil; Anavatan Partisi Grubunun önerisi üzerine tasanya girmiş bir ifadedir.
Ancak, burada şunu hemen belirtmek ve dikkatlerimizi yoğunlaştırmak zorundayız : Böylesi
ne bir madde hükmünün bu tasanda yer almış olması, fiilen, somut olarak, hiçbir sonuç ortaya çı
karmaz, sadece bir temenni olmaktan öte bir değer ifade etmez. Bir geçici madde tanzim ediliyor,
bu geçici maddede kamu bankalarının iki yıl içerisinde özelleştirileceğinden bahsediliyor.
Değerli arkadaşlar, bir kanun maddesinde, "kamu bankaları iki yıl içerisinde özelleştirilecek
tir" demekle, bu işin gerçekleştirilebileceğini düşünmek mümkün değildir. Bu kuruluşlar, iki yıl
içerisinde özelleştirilmcdiği takdirde müeyyidesi nedir; bunu sağlayacak, bunun özelleştirilmesini
zorlayacak, iktidan bu yönde yönlendirecek herhangi bir yaptırım var mı; yok. Sadece bir temen
ni, sadece bir iyi niyet ilanı anlamı taşıyan bir hüküm yer alıyor.
Bu da, sanınm, muhalefetin talepleri karşısında "bunu da dikkate aldık" kabilinden bir madde
düzenleme ihtiyacı duyulmuş ve bu bakımdan geçici 3 üncü madde olarak, söz konusu tasarıya yer
leştirilmiş bulunmaktadır. Bunun somut hiçbir anlamı olmadığını, hiçbir sonuç ortaya çıkarmaya
cağını, İktidarın yine bildiğini okuyacağını şimdiden bilmemiz gerekiyor.
(1) 720 S. Sayılı basmayazı 26.10.1994 tarihli 24 üncü birleşim tutanağına eklidir.
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Özelleştirmeyi ekonominin gerekleri açısından savunmayan, verimlilik artışı açısından iste
meyen; fakat, malî sıkmtılann zorlamasıyla talep eden bir İktidar varken, bu tip maddelerin hiçbir
anlam ifade etmeyeceğini de herkes bilmelidir.
iktidar, bir finans sıkıntısı içerisindedir, bir borç batağı içerisindedir; malî kaynak bulmak zo
rundadır; iç ve dış borçlarını ödemek için kaynağa ihtiyacı vardır. İşte, bu kaynak ihtiyacının orta
ya çıkardığı zorlamalar sonucunda, mevcut iktidar, en uygun kaynak olarak, özelleştirme olayını
görmüştür. Yetmiş yıllık birikimlerin, kendi iktidarları döneminde satılması suretiyle, hem borç
ödemelerinde hem de kaynak temininde kendilerine rahatlık sağlayacağım düşünmüş, talep etmiş
ve konuyu, bir tasarıyla gündeme getirmiştir.
Bu zihniyet içerisinde...
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)-Bu da kurtaramaz onları.
ABDÜLLATlF ŞENER (Devamla)- Muhtemeldir, bu da kurtarmayacaktır; çünkü, gerçekten,
iç ve dış borçlar fevkalade artmıştır. Dış borçların -en iyi tahminle- 70 milyar dolara dayandığı bi
linmektedir; 70 milyar dolara çıkmış dış borç, 700 trilyon liraya çıkmış bir iç borç yükü altında ezi
lirken, bir özelleştirme uygulamasıyla ne kadar rahatlık sağlanabileceği tartışılabilir.
Bütün KİT'leri satsanız -Başbakanın verdiği bir rakama göre- sadece 35 milyar dolar yapmak
tadır; 35 milyar dolar için, yetmiş yıllık bütün birikimleri elden çıkaracaksınız ama, neticede dış
borçların yarısını bile karşılayamayacaktır.
Dolayısıyla, ekonomide bu tip finans sıkıntılarıyla hareket etmenin, sağlıklı sonuçlar ortaya
çıkarmayacağını, hep birlikte kabul etmemiz gerekmektedir.
Malî sıkıntılardan, iç ve dış borç ödeme sıkıntılarından kurtulabilme telaşesi, endişesi içerisin
de, geçici bir dönem rahatlık sağlanabilir; ama, bu geçici dönemde sağlanan rahatlık, ülke ekono
misinin düzlüğe çıkmasını temin etmez, bu ülkede yaşayan insanların refahını temine vasıta ola
maz. Asıl amaç, 60 milyonun refah seviyesini artırmak olmalıdır. Buna yönelik olarak, özelleştir
me de talep ediliyorsa, edilmelidir.
Şimdi, böylesine bir finans sıkıntısını gidermeye yönelen özelleştirme düşüncesine sahip bu
lunan İktidarın, muhalefetten kaynaklanan bir taleple de geçici maddeye "kamu bankaları iki yılda
özelleştirilecektir" ibaresini yerleştirmekle nasıl bir sonuca ulaşacağı, gerçekten, bir soru işareti
olarak karşımızda durmaktadır. "Eximbank hariç, bütün kamu bankaları iki yıl içerisinde özelleşti
rilecektir" deniliyor.
Nedir; kamu bankaları dediğiniz zaman, çizdiğiniz sınırlar nedir, hangi bankaları özelleştire
ceksiniz? Acaba, bu cümle içerisinde Merkez Bankasına nasıl bir yer biçiyorsunuz? Merkez Ban
kası hakkındaki düşünceniz nedir? Banknot basma yetkisine sahip bir banka hakkındaki düşünce
leriniz, bu madde çerçevesinde, nasıldır? Onun da, herhalde Sayın Bakan tarafından bu kürsüden
açıklanıp, Genel Kurula aydınlatıcı bilginin verilmesi zarureti vardır.
Gerçekten, Merkez Bankası fevkalade önemli bir kurumdur; devletin para politikalarının yü
rütüldüğü bir kurumdur. Dolayısıyla, böylesine bir kurumu ilgilendiren bir maddede, yeterli açık
lamanın, Hükümet tarafından yapılması gerekmektedir. Her ne kadar Hükümeti temsilen, ekono
miden sorumlu bir bakan değil de, Tarım Bakanı bulunuyorsa da, yine de bu noktanın Hükümet
tarafından cevaplandırılması ve en azından açıklanması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü, biraz son
ra, yine bu madde üzerinde karar vereceğiz; kabul veya ret diyeceğiz. Bu maddenin çerçevesinin
bilinmesi, kabul veya ret kararımızda etkili olacaktır.
-284-

T.B.M.M.

B:40

23.11.1994

0:1

Bunu, burada belirtiyor ve Heyetinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Şener.
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Engin Güncr; buyurun efendim.
ANAP GRUBU ADINA ENGİN GÜNER (istanbul)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gö
rüşülmekte olan Özelleştirme Yasa Tasarısının geçici 3 üncü maddesi hakkında Anavatan Partisi
Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Geçici 3 üncü madde, gerçekten de bu yasa tasarısının en önemli maddelerinden biridir. Ana
vatan Partisi Grubu olarak, özelleştirme konusunda samimi, ciddî bir tutum sergilemenin temel
şartlarından biri olarak, kamu bankalarının özelleştirilmesine öncelik verilmesi hususunu görmüş
bulunmaktayız. Bunun, hepiniz tarafından bilinen açık gerekçeleri vardır. Her zaman şikâyetçi ol
duğumuz devlet imkânlarının ona buna peşkeş çekilmesi, devlet kaynaklarının israfı ve yanlış kul
lanılması hepimizin malumudur. Bu gibi hususların, maalesef, en çok vuku bulduğu veyahut şa
ibelere hedef olan, hedef teşkil eden kuruluşlar da kamu bankalarıdır. Bu bakımdan, özelleştirme
konusunda gerçekten samimi olan, KİT'leri devletin sırtında kambur olmaktan kurtarmayı amaçla
yan ve yolsuzluklara, hırsızlıklara engel olmak isteyenin yapacağı en başta gelen işlerden biri, ka
mu bankalarını süratle özelleştirmektir.
Bu teklifimiz üzerine, bu amaca yönelik bir maddenin -geçici madde olarak da olsa- kanun ta
sarısına eklenmiş olmasından mutluluk duymaktayız. Burada "Eximbank hariç, kamu bankalarının
özelleştirme işlemleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde tamamlanır"
denilmektedir. Ben, benden önce konuşan Refah Partisi Grubu sözcüsünün düşüncelerine katılmak
istemiyorum. "Bunu, Anavatan Grubunu tatmin etmek için koyalım, biz sonra bildiğimizi yaparız"
havası varsa, bu bizim temel prensiplerimizden, ilkelerimizden birisidir; buna şiddetle karşı çıka
rız. Bizim anlayışımız ve umudumuz, Hükümetin bu konuda samimi olması ve kamu bankalarının
özelleştirilmesine öncelik vermesidir. Bu, bizim, Özelleştirme Yasasını desteklememizdeki en te
mel şartlardan biridir; bunun takipçisi olacağız, savunucusu olacağız. Bunun açıkça bilinmesini is
teriz.
Çok değerli arkadaşlarım, benim burada bu vesileyle değinmek istediğim başka bir husus var;
bu da, yasalaştırmak üzere olduğumuz Özelleştirme Kanunu Tasarısının uygulanabilir olup olma
dığı hususudur. Bu yasa tasarısını, Anavatan Partisi Grubu olarak, birçok düzeltmeler yapmak ve
konuya yapıcı bir şekilde yaklaşmak suretiyle, kabul edilebilir hale getirdik. Bu yasa tasarısının
mükemmel olduğunu söylemek, iddia etmek mümkün değildir; ama, içerisinde bulunması gereken
birçok husus, şu anda yasa tasarısında yer almaktadır. 56 madde halindeki bu yasa tasarısında, ger
çekten birçok hususun bulunduğunu söylemek mümkündür; ama, bir de işin uygulanabilir olup ol
madığı hususu vardır ki, işin, aslında en önemli kısmı da odur.
Özelleştirme Yasasının uygulanabilir hale gelmesinde, en önemli etkenlerden biri -dünyadaki
gelişmelere ve uygulamalara baktığımızda- o ülkede, bir siyasî iradenin olmasıdır, memleket ça
pında bir uzlaşmanın olmasıdır; ama, maalesef, ülkemize baktığımızda, böylesine önemli bir yasa
yı uygulayabilecek siyasî iradenin henüz gerçekleşmediğini görmekteyiz. Ayrıca, böylesine önem
li bir. yasayı uygulayabilecek bir hükümetin, son derece güçlü olması gerekir. Biz, bu gücü, Ko
alisyon Hükümetinde görmemekteyiz.
Değerli arkadaşlar, bakınız, 78 trilyon lira olarak bıraktığımız iç borçlar, 600 trilyon liraya
yükselmiştir. Dış borçlar 67 milyar dolar mertebesindedir. Önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz dış borç
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miktarı, 11 milyar dolardır. Enflasyonun yüzde lO'lara düşürüleceğini iddia ederek, millete bunu
vaat etmek suretiyle iktidara gelenler, eflasyon oranını yüzde 140'lara çıkarmışlardır.
"Enflasyon düşsün, yatırımlar başlasın" düşüncesiyle 300 trilyonluk zam uygulanmış, 110 tril
yonluk da ek vergi getirilmiş ve bunlara rağmen, durum düzeltilememiştir; yatırımlar başlamamış
tır,
Kayıt dışı ekonomiden vergi kaybımız 200 trilyon mertebesindedir. 50 trilyon olan KİT açık
ları, 100 trilyona yükselmiştir. Bu rakamları artırmak mümmkündür; ama, şu tablo bile göstermek
tedir ki, Türk ekonomisinin içinde bulunduğu durum son derece acıklı ve ilerisi için umut verme
yen karanlık bir tablodur.
Bütün bu şartları göz önüne aldığınızda -yani, içinde bulunduğumuz ekonomik durum- ülke
nin başında, güven vermeyen, güçlü olmayan, yarın ne olacağı belli olmayan, ara seçimden kaçan
bir iktidar ortağının olduğunu gördüğümüzde, bu Özelleştirme Yasa Tasarısının uygulanabilir olup
olmadığını sormak, hepimizin hakkıdır. Anavatan Partisi Grubu olarak şuna inanmaktayız ki, özel
leştirme, bu ülkede mutlaka gerçekleştirilmelidir. Biz, bu bakımdan, Anavatan Partisi, anamuhalefet partisi olarak burada üzerimize düşen görevi yapıyoruz.
Bu yasa çıkacaktır. Bu yasa çıkacaktır; ama, bu yasanın, bu Koalisyon Hükümeti tarafından
uygulanabileceğine beni kimse inandıramaz; çünkü, bütün göstergeler bu tasarının sadece çıkarıl
mış olmak için yasalaştırılmak istendiğini "biz, millete.özelleştirme yasasını çıkaracağız dedik ve
bu yasayı çıkardık" demek amacıyla, burada birtakım gösterilerle, şovlarla yasalaştırılmaya çalışıl
maktadır. Ama, biz Anamuhalefet Partisi olarak bu tasarının yasalaşmasını engellememek, aksine
destek olmak suretiyle üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Bundan sonrası bu Hükümete
düşmektedir, ama inancım odur ki, bu tasarıyı yasalaştırmak, bu yasayı uygulamak, yarın, öbür gün
yine bize nasip olacaktır.
Ben, bu duygularla bu madde lehinde oy kullanacağımızı ifade ediyorum, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Güner.
Şahsı adına, Sayın Algan Hacaloğlu; buyurun
Konuşma süreniz 5 dakikadır.
ALGAN HACALOĞLU(lstanbul)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Özelleştirme Yasa
Tasarısının geçici 3 üncü maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıy
la selamlıyorum.
Dört beş gün önce toplanan Esnaf ve Sanatkârlar Şûrasında konuşan Sayın Başbakan "Halk
Bankasını özerkleştireceğiz, Halk Bankasını esnafın bankası yapacağız, Halk Bankasını özelleştirmeyeceğiz" dedi.
Yine aynı toplantıda konuşan SHP'nin Genel Başkanı Sayın Murat Karayalçın"Biz bankaları
devletleştireceğiz, ancak Halk Bankasını ve Ziraat Bankasını bu özelleştirmenin dışında tutacağız"
dedi. Bunları ne zaman söylediler; bundan dört gün evvel;
Aynı şekilde, SHP'nin ve DYP'nin Koalisyon Protokolünde de bu konuda, tümünü kapsayacak
bir çerçevede bankaların özelleştirileceğine ilişkin bir anlayış yok; aksine, küçük çiftçinin ve esna
fın korunmasına yönelik bu iki bankanın, ihtisas bankalarına dönüştürülmesi anlayışı, genellikle
yaygın bir kanaat olarak bugüne kadar taşınmaktaydı; ama, ne olduysa oldu, Bütçe ve Plan Komis-286-
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yonunda bir ittifak oluştu; bir gecede, bir anda, tüm kamu bankalarının iki yıl içinde özelleştirilme
sini hedef alan bir kaçak madde girdi. Bu maddeyle, siz -DYPliler, ANAP'hlar, SHPliler ve her
kim bunu destekliyorsa- diyorsunuz ki: "Biz, Türkiye'nin şu anda en çok ezilen sosyal katmanları
olan küçük çiftçiye yönelik kredi politikalarımızda, esnaf ve zanaatkara, küçük esnafa ve zanaat
karlara yönelik politikalarımızda, işi, çözümü, piyasanın koşullarına bırakacağız, piyasanın insafı
na bırakacağız; yani, tekelci sermayenin, yani büyük sermayenin insafına bırakacağız".
Değerli arkadaşlarım, henüz piyasa mekanizmasının yeterince oluşmadığı Türkiyemizde, tarı
mın hâlâ hava koşullarına bağlı olduğu bir ortamda, Ziraat Bankasının küçük çiftçiye ve tarım ke
simine yönelik çok temel işlevleri vardır. Tabiî, sosyal demokrat bir anlayışta bu tartışılmaz bile.
Gerçek sosyal demokrat bir yönetim anlayışında, bu hedef kitlelere yönelik politikaların uygulama
ya konulabilmesi için, Halk Bankasına da ihtiyaç var, Ziraat Bankasına da ihtiyaç var.
Enteresan bir şeydir; bugün bankaların özelleştirilmesi talebi içinde olanlar, şöyle geriye dö
nüp bir baktıklarında herhalde şu tabloyu da görüyorlar: Devlet bankalarının, en çok tokatlandığı
ve yağmalandığı dönem, son sekiz on yıldır. Beş on yıldır varlığını bildiğimiz; ancak, son günler
de gündeme gelen; Emlak Bankasının arsalanyla, kaynaklanyla tokatlanması, yağmalanması, keza
diğer kamu bankalannın -aym şekilde dün ve bugün siyasî ilişkiler, eşi, dostu, yakını kayıran anla
yışlar içinde- kredi kaynaklannın çarçur edilmesi, bizi, bir anlamda, "eğer, biz bunlan kapatırsak;
Türk toplumundaki, Türk siyasetindeki ve • yönetimdeki bu kirlenmenin önüne geçeriz" anlayışı
na getiriyor.
Değerli arkadaşlanm, bu şekilde kirlenmenin önüne geçemezsiniz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN- Lütfen cümlenizi bağlar mısınız efendim.
ALGAN HACALOĞLU (Devamla)- Efendim, birçok maddede söz hakkım var, bana bir iki
dakika konuşma hakkı verebilirseniz, hepsinden feragat edeceğim.
BAŞKAN- Peki, buyunın.
ALGAN HACALOĞLU (Devamla)- Türkiye'nin çok ciddî bir ahlak yasasına ihtiyacı var.
Ciddî bir ahlak yasası çıkarmadan bankalann tümünü özelleştirseniz de, tasfiye etseniz de Türki
ye'deki bu çürümenin ve kirlenmenin önüne geçilemez. Evet, biraz önce belirttiğim gibi, bütün ban
kaları özelleştirin; ancak, Ziraat Bankasını ve Halk Bankasını ihtisas bankalarına dönüştürün ve
onları gerçek anlamda, özerk yapıda, çiftçinin ve esnafın bankası yapın. Bu da yetmiyor. Bugün
ekonominin en kırılgan kesimi bankacılık finans kesimi. Sadece devlet bankalarını özelleştirmeyle
işi halledemezsiniz. Bugün banka kesiminde çok ciddî önlemleri içeren bir finans, bir banka refor
munun yapılması lazım. Banka kaynaklarının, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak banka sahip
leri tarafından kullanımının önü alınmalı ve birden fazla banka sahipliğinin önüne geçilmelidir.
Keza, banka sahipleri ve yöneticileri, iflas halinde sınırsız sorumlu kılınmalıdır. Aynı türden dü
zenlemeler, son on yıldır gördüğümüz banker facialarının ve sorumsuz iflaslann önüne geçebilmek
için bankerlik kurumlarının sahip ve yöneticilerinin de şamil kılınmalıdır.
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de ne yazık ki, bankalar veya bankerlik şirketleri battığı zaman,
bu kurumların pasiflerinin riski devlete mal ediliyor; aktiflerinin getirişi, kullanımı veya rantıysa
banka sahiplerine ve yöneticilerine kalıyor. Böyle bir yapı değiştirilmediği sürece, siz ister bankalan özelleştirin, ister önlemler alın; bu vurgun düzeninin önüne geçemezsiniz. Bu nedenle, hepini
zi sağduyuya çağırıyorum. Yeni oluşturulan Bankalar Birliği, her ne kadar teşkilat kapsamı dışına
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çıkarılmış olsa dahi, bir anlamda Merkez Bankasını dahi kapsayacak anlayışla yazılan bu madde
nin -hele 2 yıl gibi önünüze bir süre koyup, elinizi ayağınızı bağladığınız bu maddenin- muhakkak
değiştirilmesini, özellikle sosyaldemokrat SHP'li arkadaşlarım tarafından, kendi Genel Başkanları
nın dört gün evvel topluma vaat ettiği doğrultuda değişiklik önergeleri getirerek değiştirmelerini;
aksi halde, çiftçinin de, esnafın da, zanaatkarın da iki elinin yakanızda olacağını belirtiyor, hepini
ze saygılar sunuyorum.
BAŞKAN-Teşekkür ederim, Sayın Hacaloğlu.
Buyurun Sayın Gürkan.
Süreniz 5 dakika efendim.
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten, birkaç kere
tekrarladım, bir kez daha söyleyeceğim. ANAP'in kurduğu tuzak maddelerden birisi... Ara seçim
de, tuzak mıydı, değil miydi bilmiyorum; ama, size, pişman olduğunuz bir ara seçime girerken vaz
geçme fırsatı mı yarattılar, ne oldu, onu bilmiyorum. Ancak, şunu çok iyi biliyorum: ANAP'ın si
ze kurduğu tuzak maddelerden teki...
Bakın, bugün, özelleştirilmesi söz konusu olan kamu bankalarının çoğu -kuruluş yasalarına bir
göz atarsanız- banka olarak kurulmamış bankalardır. Bunların çoğu, banka olarak kurulmamıştır.
Bunlar, belli kamu görevlerini yerine getirmek için kurulmuştur. Tarımı desteklesinler, esnafı des
teklesinler, halkın konut sorununu çözsünler, tekstil sektöründe, denizcilikte, madencilikte geliş
menin yolunu açsınlar diye kurulmuşlardır. Sonra, zaman içinde, kaynak arayışında ihtiyaçları kar
şılamak üzere, bu kuruluşlara mevduat toplama yetkisi verilmiştir. Kamu bankalarının hemen he
men tümü, mevduat toplama yetkisini, kuruluşlarından sonra almışlardır. O yetkiyi alınca da, ana
işlevlerini unutmuşlar, diğer bankalarla aynı sahada top oynamaya başlamışlardır. Şimdi, bu ba
kımdan, bankalarla ilgili bu maddede bulunmayan ve -bankalar özelleştirilecekse, buna bir vade biçilecekse-yapılması gereken çok önemli iki nokta vardır.
Birincisi, bu bankalar ana işlevlerini unutmuş olsalar dahi, portföylerinde, kuruluş amaçları;
sorumlulukları olarak durmaktadır. Kuruluş amaçları, portföylerinde sorumluluk olarak duruyor.
Bu bakımdan, kamu bankalarım özelleştirirken -özelleştirebilirsiniz- bunların portföyünde olan so
rumlulukların kime devredileceğini de planlamanız gerekmektedir. Tarımın, küçük sanayinin, es
nafın kredi ihtiyaçlarını hangi kuruluş ya da kuruluşlar sağlayacak? Bunu planlamak zorundasınız,
bunu yasa hükmü haline getirmek zorundasınız. Konut kredisini kim dağıtacak, hangi kuruluş da
ğıtacak? Şu kadar dağıttık, bu kadar dağıttık diye övünüyorsunuz. Dağıtanı özelleştiriyorsunuz,
bundan sonra kim dağıtacak? Böylesi bir planlama -öyle görünüyor ki- kamu bankalarını bütün
olarak özelleştirmenin güçlüklerinin aşılmasına da katkı sağlar. Bu planlama kapsamında, son de
rece zor olan, kamu bankalarının bütün olarak satılmaları yerine, parçalanarak satılmaları konu
larını da düzenleyebilirsiniz. Bu sorumluluklar da -aynen biraz önce tekrarladığım gibi- tarım des
teğidir, esnaf desteğidir, konut desteğidir, bu tür desteklerdir.
Bunu yapmazsanız, özelleştirmeyi burada tarif ettiğiniz şekilde yapamazsınız. Neden yapa
mazsınız? Sayın Algah Hacaloğlu "belki Merkez Bankasını dahi kapsayabilecek" dedi. Şu andaki
yazılış biçimiyle -belkisi yok- Merkez Bankasını da kapsıyor. Benim kafamda bir tereddüt vardı;
biraz önce, uygulamada devletin ekonomisini yönetmiş, sorumluluk üstlenmiş bir kişi olarak, Sa
yın Güneş Taner'e "ben mi yanlış anlıyorum. Bu yazılış biçimi Merkez Bankasını da kapsar mı" di
ye sordum, "Elbette" dedi. Bu yazılış biçimiyle sadece "Eximbank hariç" derseniz... Merkez Ban-288-
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kası ne bankası; kamu bankası değil mi? Özelleştirecek misiniz? Biz burada, Osmanlımn, Merkez
Bankası işlevlerini Osmanlı Bankasına devrettiği günleri mi özlüyoruz ? Niyetinizin bu olmadığı
nı biliyorum. Onun için, özellikle Sayın Bekir Sami Daçe'nin hukukî ciddiyetini bildiğim için, bu
söylediğim redaksiyon konusunda dikkatle dinlediğini ye gereğini yapacağını umuyorum.
Bir başka olay; özellikle, yerel yönetimler konusunda son derece iddialı olan sosyal demokrat
kardeşlerimiz; İller Bankasını bu yasa tasarısıyla nasıl özelleştireceksiniz? İller Bankasının fonksi
yonlarını kim görecek? Kaynak bakımından elini kolunu bağladığınız, yerel yönetimleri yok et
mek mi istiyorsunuz? Redaksiyon gerekiyor, İller Bankasımn da ya kapısına kilit vuracaksınız ya
da özelleştireceksiniz. Ziraat Bankası ve Halk Bankası konusunda ise söylemek istediklerim...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN-Sayın Gürkan, sözünüzü bağlar mısınız efendim.
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla)-... tarımın, esnafın desteklenmesi konusunda gerçekten altın
dan kalkılamayacak veya kalkılacaksa da, özellikle bugüne kadar söyledikleriniz bakımından, yü
rek getirecek bir durumla karşı karşıyasınız; ama, o, sizin siyasî tercihinizdir. Ama, Merkez Ban
kası ve İller Bankasını, burada, bir redaksiyonla düzeltmeye mecbursunuz; bir başka mecburiyeti
niz de, kamu bankalarının portföylerindeki sorumlulukları kime devredeceğinizi planlamaktır.
Beni dinlediğiniz için teşekkürler, sağ olun.
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Gürkan.
Sayın milletvekilleri madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir.
Maddeyle ilgili önergeler vardır; ancak, bu kanun tasarısının görüşülmesinde uyguladığımız
bir usul var; önergeler fazla olduğu için, Sayın Divan Kâtibinin önergeleri oturarak okumasını oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Maddeyle ilgili önergeleri okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Özelleştirme Yasa Tasarısının, geçici 3 üncü maddesinin aşağıdaki biçim
de değiştirilmesini öneriyoruz.
Gereğini saygılarımızla dileriz.
H. Uluç Gürkan

Mustafa Yılmaz

Ankara

Gaziantep

Ender Karagül

M. İstemihan Talay

Uşak

İçel
Ali Uyar
Hatay

GEÇİCİ MADDE 3.- Kamu bankalarının (Eximbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankasıyla, Etibank'ın madencilik bölümü hariç) özelleştirme işlemleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren iki yıl içinde tamamlanır.
Gerekçe:
Kamu bankalarının özelleştirilmesinde, köylüye ve esnafa hizmet veren bankalar ile ihracat
kredilerinin hariç tutulması ekonominin gereğinin yanı sıra, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve böl-289-
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geler arası gelişmişlik farklarının giderilmesi politikalarının doğal sonucu sayılmalıdır. Etibankm
madencilik bölümünün de özelleştirme kapsamı dışında kalması, ulusal devlet olma yönünde stra
tejik bir tercihtir. Diğer kamu bankalarının özelleştirilmesi için de iki yıl yerine, bir yıllık bağlayı
cı süre yeterlidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının Geçici 3 Maddesinin birinci satırında yer
alan, "Eximbank hariç" ibaresinin, "Eximbank ve Türkiye Halk Bankası hariç" şeklinde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Adana

Hatay

Sami Sözat

Ahmet Sezai Özbek

Balıkesir

Kırklareli
Ali Yalçın Öğütcan
Adana

•

•

Gerekçe: Halk Bankasının yürüttüğü görevler de dikkate alınarak, bu bankanın da iki yıllık sü
rede özelleştirilecek bankalardan ayrı tutulması uygun olacaktır.
. .• Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının Geçici 3 üncü Maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Nevzat Ercan
Gürol Soylu
Sakarya

İstanbul

Turhan Tayan

Hacı Filiz

Bursa

Kırıkkale
Turgut Tekin

Adana
Geçici Madde 3.- Kamu bankalarının (T.C. Merkez Bankası, T.C.Ziraat Bankası, T. Halk Ban
kası ve Eximbank hariç) özelleştirmeye hazırlık işlemleri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren iki yıl içinde tamamlanır.
Gerekçe: Maddede belirtilen iki yıllık süre içinde özelleştirmeye hazırlık işlemlerinin gerçek
leştirilerek tamamlanması sonrasında, kamu bankalarının en kısa zamanda ve verimli olarak özel
leştirilmesi sağlanmış olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 3 üncü maddesinin tasarıdan çıka
rılmasını ve sonraki geçici maddelerin de bu çıkarılma nedeniyle numaralarının sırayla düzeltilme
sini arz ve teklif ederiz.
M. Seyfi Oktay
Cemalettin Gürbüz
Ankara
Amasya
Aydın Güven Gürkalı
Mehmet Adnan Ekmen
İçel
Batman
İbrahim Gürsoy
İstanbul
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Gerekçe:
Çıkarılması istenen bu madde ile 13 üncü maddede belirtilen istisnalar ve Eximbank dışında
ki kamu bankalarının özelleştirilmesi için 2 yıllık bir süre getirilmek istenmektedir.
Ancak, özelleştirmeye süre sınırı getirilmesi idareyi ve kurulu, bu süre içinde gerekli titizliği
gösteremeden satış karan vermek zorunda bırakacak ve alıcı lehine, devletin ve kamunun ise aley
hine bir durum yaratacaktır. Kamu bankalarından bir an önce ve ne pahasına olursa olsun kurtul
ma zihniyetini yansıtan bu madde, kamu bankalarının 2 yıl süre sonunda bedavaya yakın bir bedel
le özelleştirilmesi gibi bir durum yaratabilir. Bu maddenin arkasında, kamu bankalarının özelleşti
rilmeme korkusu yatmaktadır. Ancak, tasarının 2/f bendinde zaten bu kuşkuyu önlemek için konul
muş bir ifade varken, bunun ayrıca süreyle sınırlanmasına gerek yoktur. Bu nedenle tasarıdan çı
karılmalıdır.
BAŞKAN-Şimdi, Anayasaya aykırılık önergesi var; okutup işleme koyacağım:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve kanun Hükmünde Kararna
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansınm geçici 3 üncü maddesinde yer alan, "ka
mu bankalannın (Eximbank hariç) özelleştirme işlemleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren iki yil içinde tamamlanması" ifadesi metniyle ve bu tasarı tümüyle beraber değerlendirildi
ğinde Anayasanın 5 inci maddesine, 6 ncı maddesine, 160 inci maddesine, 166 ncı maddesine, 167
nci maddesine aykınlık taşımaktadır.
Görüşmelerde Anayasaya aykırılık yönünde dikkate alınmasını arz ve teklif ederiz.
Saygılanmızla.
Mustafa Ünaldı

Ali Oğuz

Konya

İstanbul

Abdüllatif Şener

Ahmet Feyzi İnceöz

Sivas

Tokat

Mehmet Elkatrnış

Salih Kapusuz

Nevşehir

Kayseri

Hüseyin Erdal

Lütfü Esengün

Yozgat

Erzurum

Şinasi Yavuz

Zeki Ünal

Erzurum

Karama

BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN- Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor efendim.
Buyurun Sayın Kapusuz. Süreniz 5 dakika.
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SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; görüşmekte olduğu
muz 720 sıra sayılı Özelleştirme Kanunu Tasarısının geçici 3 üncü maddesi hakkında vermiş oldu
ğumuz Anayasaya aykırılık önergemizle ilgili olarak söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle, he
pinizi saygıyla selamlıyorum.
Geçici maddelerde, "geçici" kelimesi yer almakla beraber, bu maddelerin, geçici olmayan di
ğer maddelerden hangi farkları ihtiva ettiğini müzakere etmekte fayda var kanaatindeyim.
Anayasanın temel ilkelerinden biri adalettir. Bakınız, bununla ilgili olarak, geçici 3 üncü mad
dedeki ifadeyi aynen okuyorum: "Kamu bankalarının (Eximbank hariç) özelleştirme işlemleri, bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde tamamlanır" Eximbankın bunun dışın
da tutulması gerekçesini makul kabul ederiz; ancak, Merkez Bankasını hangi mantıkla özelleştire
ceğinizi anlamış değilim. Başından beri, en ciddî tenkit müesseselerinden bir tanesi olması gerekli
olan...
Siyasî iktidarların, vatandaşa, en büyük adaletsizliği, karşılıksız para basarak yaptığı herkes ta
rafından zaten bilinmektedir.
49 uncu Hükümetin, bu milletin evlatlarına, bu manadaki ilk hediyesi -daha 250 inci gününü
doldurmadan- 250 bin liralıkları basmakla başladı; 500 üncü günün hediyesi olarak da, 500 bir^ li
ralıkları bastılar. "Görünen köy kılavuz istemez" derler; 1 000 günlük ömrünüz zaten yok; ama,
şimdi de galiba 1 milyon liralıkların bastırılmasının hazırlığı içerisindesiniz. Herhalde bunun gü
nü çok uzak olmasa gerek. Peki, siz, bu paraları basıyorsunuz; bunları hangi ölçüye göre, hangi kıs
tasa göre basıyorsunuz? Bu fakir ve fukara milletin haklarını, böyle karşılıksız para basmak sure
tiyle, suiistimal ediyorsunuz. Hükümetlerin en büyük yanlışları da zaten buradadır. Biz Parlamen
to olarak, bu karşılıksız para basma müessesesini mutlaka gündeme getirip, hükümetlerin yetki ala
nından çıkarmamız lazım. Hükümetler, karşılıksız para basmamalı.
Şimdi, bu yasa tasarısıyla çok ilginç bir gelişme de ortaya çıkıyor; galiba, bugüne kadar kar
şılıksız para basmaktan yorulan bu kamu bankasının, görevini, şimdi özel bir bankaya havale edi
yorsunuz. Bu işlemi Sabancı mı yapacak, Koç mu yapacak; bilmiyorum; ama, bu milletin parasını
kim basacak?
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ)- MercümekL
SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Çok güzel... Evet çok güzel...
BAŞKAN-Arkadaşlar müdahale etmeyiniz.
SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Değerli arkadaşlar, bakınız, burada, ciddî bir meselenin altını
çiziyoruz ve düzeltilmesini istiyoruz. Bu, ciddî bir yanlışlıktır. Bu konunun düzeltilmesi gerekmek
tedir.
Bakınız, yeri geliyor, "burada, sürekli olarak, engellemek için konuşuyorsunuz" diyorsunuz.
İşte, bakın, bu meselenin düzeltilmesi gerekmez mi; elbette gerekir. S ize kalsa, bu tasarı, hiç delin
meden, bu Meclisten geçip gidecek. Ondan sonra, bu para basma işlemini kime havale edeceksi
niz? Bunu, ibretle, bu milletin ve bizim takip etmemiz gerekiyor.
Dikkat edecek olursanız, bu memlekette, kredilerin yüzde 90'ını siz kullanıyorunuz. Üç ayda
verdiğiniz en yüksek limitli faizler, bu memlekette ciddî rekorlardan bir tanesi. Sayın Başbakanın
rekorlarını saymakla, artık, bir yere varmamız pek, mümkün değil; o kadar çok rekoru var ki!..
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)- Ne rekoru?!..
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SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Banka batmasından, enflasyonun yüzde 100'ün üzerine çık
mış olmasından...
RİFAT SERDAROĞLU (İzmir)- OhooL Ne rekorlar!..
SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Evet...Evet... Sayın Başkan Yardımcısı, dikkat buyurun; bu
rekorlara bir tanesini daha ekliyorsunuz; bundan sonra, para basma işini de özel sektöre vereceksi
niz, anlaşılan, bunu da yapacaksınız...
Bu yüksek faizli ortam içerisinde, dikkat edecek olursanız...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN- Sayın Kapusuz, cümlenizi bağlar mısınız lütfen efendim.
SALİH KAPUSUZ (Devamla)-Sayın Başkan, daha yeni başladım.
BAŞKAN- Efendim, süreniz bitti.
Sizin inançlarınızın kuvvetli olması lazım.
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)-Sayın Başkan, konu çok önemli.
SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Sayın Başkan, akşamki maddeden, -13 tane önergeden- alaca
ğımız var; eğer, siz, bunu 10'la çarparsanız...
BAŞKAN- Efendim, akşam, dünde kaldı; siz, bugünkünden bahsedin.
SALİH KAPUSUZ (Devamla)-... 130 dakika eder. Bırakın da, birkaç dakika da, şu ciddî mü
essese ve ciddî bir mesele üzerinde, birkaç cümleyi söyleyelim yani.
BAŞKAN- Efendim, rica ediyorum; konuşmanızı bitirin lütfen.
SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Peki efendim. Nasıl olsa...
NİHAT MATKAP (Hatay)- Konuşsun, Sayın Başkan.
SALİH KAPUSUZ (Devamla)- ...İktidarın, konuşan Türkiye yerine, susturulan Türkiye'yi ter
cih ettiği bir ortamda, görüşmeleri önergelerle tıkıyorsunuz...
NİHAT MATKAP (Hatay)-Konuş Salih, konuş!..
SALİH KAPUSUZ (Devamla)-... dolayısıyla, konuşma imkânını vermiyorsunuz; ondan son
ra, bu eksiklikler gündeme geldiğinde veyahut da bizim, bu konuda, sizleri uyarmak istediğimiz de,
arkadaşlarımızın rahatsızlığı artıyor. Bunu anlamak pek kolay değil.
Geçici madde 3, Anayasaya aykırıdır.
Aykırılık konusunda, bu önergemize, ilgililer duyarlılık gösterirse memnun oluruz.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar)
MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul)- Size göre aykırı; bize göre değil.
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Kapusuz.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Batman Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve Arkadaşlarının Önergesi:
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 3 üncü maddesinin tasandan çıka
rılmasını ve sonraki geçici maddelerin de bu çıkarılma nedeniyle, numaralarının sırayla düzeltilme
sini arz ve teklif ederiz.
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BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza...
FETHULLAH ERBAŞ (Van)- Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN- Peki, karar yetersayısını arayalım.
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Sayın Başkan, dışarıda zil çalmıyor.
BAŞKAN- Efendim, çalıyor; burada kırmızı ışık yanıyor. Ayrıca,
dışarıda, kapalı devre televizyon yayını da var; arkadaşlarımız, burada oylama olduğunu izli
yor.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Arkadaşlarının Önergesi:
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
GEÇİCİ MADDE 3.-Kamu bankalarının (T.C. Merkez Bankası, Ziraat Bankası, T. Halk Ban
kası ve Eximbank hariç) özelleştirmeye hazırlık işlemleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren iki yıl içinde tamamlanır.
BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli)- Sayın Başkan,
şu anda çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz.
BAŞKAN- Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılıyoruz efendim.
BAŞKAN- Önergeye, Komisyon, çoğunluğu olmadığı için katılamıyor; Hükümet katılıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Demek ki, muhalefetin uyarıları zaman zaman işe yarı
yormuş!
BAŞKAN- Sayın Uluç Gürkan, sizin önergeniz de aynı mahiyette; geri alıyor musunuz?
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)-Geri alıyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN-Teşekkür ederim.
Sayın Turgut Tekin'in de önergesi aynı mahiyette, onlar da geri alıyorlar.
Maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Geçici madde 3 kabul edilmiştir.
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Geçici madde 4'ü okutuyorum:
GEÇİCİ MADDE 4. - Kurulca aksine karar verilmedikçe, Yüksek Planlama Kurulu ve Kamu
Ortaklığı Yüksek Kurulu tarafından daha önce alınmış olan kararlardan bu Kanun hükümlerine ay
kırı olmayanların uygulanmasına devam olunur.
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?..
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Keçeciler; buyurun.
Süreniz 10 dakika.
ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇECİLER (Konya)- Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; geçici madde 4'te konulan hükmün, bir kanun metninde bulunmaması icap eden bir hüküm
olduğunu düşünüyorum.
Burada, "Kurulca aksine karar verilmedikçe, Yüksek Planlama Kurulu ve Kamu Ortaklığı
Yüksek kumlu tarafından daha önce alınmış olan kararlardan bu Kanun hükümlerine aykırı olma
yanların uygulanmasına devam olunur" deniyor. Zaten devam olunur; normali odur. Yani, kendi
zamanındaki kanunlara uygun olarak alınmış kurul kararlan geçerlidir. Devletin devamlılığı pren
sibi vardır. Kanun tasarısının sonuna şöyle bir madde koysak; "Bu Meclisten başka, diğer Meclis
lerin çıkardığı kanunlar yürürlüktedir." Bu ona benziyor.
Bu madde, acaba niye konulmuş? Bunun inceliği var; buna dikkat etmek lazımdır. Nedir; be
nim tahmin edebildiğim kadarıyla, bir ara, zannediyorum ki, kanun hükmünde kararnamelerin ip
talinden sonra, boş bir dönem kalmıştır; yani, kanunlara istinad etmeyen, belli bir kanunu olmayan
bir dönem yaşanmıştır. O dönemde alınmış kararlar var. Bana, o kararlara geçerlilik kazandırılmak
isteniyor gibi geliyor.
Bu kararların ne olduğunu bilmek, bu Meclisin hakkıdır. Şimdi, Sayın Bakan, bunu, etrafında
ki uzmanlardan öğrenip, Meclise bilgi sunmalıdır. Acaba, kanunî prosedüre dayanmayan bir karar
mı var verdiğimiz bu yetkiyle? Usulsüz birkarara yol mu açıyoruz? Bunun açıklığa kavuşması la
zımdır. Yoksa, burada yer almasına hiç gerek yoktur. Yani, öyle bir usulsüz kararı, kanunî mesne
di olmayan kararı vesairesi yoksa, bu tasarı metninde böyle şey olur mu? Tasarıya "Yüksek Plan
lama Kurulu kararı geçerlidir" veya "Kamu Ortaklığı İdaresi kararı geçerlidir" diye hiç madde ya
zılır mı? Olacak şey değil! Bu, tasarı metninde yer almaması icap eden bir ifadedir. Kurulca aksi
ne karar verilmedikçe, Yüksek Planlama Kurulu ve Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu tarafından da
ha önce alınmış olan kararlar; yani, bu kanun hükmünde kararnameye aykırı olmayan kararlar ge
çerlidir. Bu normal zaten. Eski kanuna uygun olarak alınmış kararları geçersiz mi sayacaksınız; dü
zelteceksiniz. Onu, kurul, oturup, kararlaştıracaktır. Kurul kararını, bir kanuna istinat ettirmek ve
kanunla, Yüksek Planlama Kurulu kararını veya Kamu Ortaklığı İdaresi kararını kaldırmak, kanun
tekniğine hiç uygun değildir. Bu, bizim yapacağımız bir iş de değildir. Bu, Meclisin işi değildir; ta
sarıda yer almaması icap eden bir iştir.
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)-Önerge verin.
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)- Önerge vereyim de, ondan sonra beni bütün Türkiye'ye
şikâyet edin!..
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)- O iş bir sefer oldu.
BAŞKAN- Lütfen müdahale etmeyelim.
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)- Aslında, kopya verdim; ama, alamadınız...
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BAŞKAN-Anlaşılan, kopyadan iyi anlıyorsunuz !..
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)- Siz, kopya alabilecek kadar bile derse çalı sınıyorsunuz,
ondan sonra da bizi itham etmeye çalışıyorsunuz. Aslında, vermiş olduğumuz...
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)- Kaçtınız oradan.
BAŞKAN-Lütfen müdahale etmeyelim efendim.

'

MEHMET KEÇECİLER (Devamla)- Gazetelerde çıktı, altına den den(") konulacaktı; ben,
nokta nokta(..) koymuşum. Ne diyor; "bunları ilave edeceksiniz, yazacaksınız". Biz, bunları, şifa
hen söyledik; onlan yazmadan, sadece, benim yazdığımı kanun metnine yazıp getirip de, ondan
sonra, "bu, Anayasaya aykırı, bunu Keçeciler yaptı, bize tuzak kurdu" demenin bir âlemi var mı?
Arkadaşlar, bu, yanlıştır ve hakikaten, fevkalade hatalıdır.
Sayın Başkanım, konu harici olmaktadır; ama, müsaade ederseniz, arkadaşımızın sataşması
üzerine cevap vereyim : Anayasa Komisyonunda vermiş olduğumuz önerge itirazsız kabul edilmiş
tir. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, "teknik bakımdan uygun" demiştir. Sizin Grup Başkanvekiliniz
ve teklif sahibi arkadaşımız bana teşekkür etmiş ve "aynen katılıyorum" demiştir...
BAŞKAN- Sayın Keçeciler, bunu, daha önce burada konuştunuz. Sataşma konusuna girme
yin; rica ediyorum.
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)-... Bunlar Anayasa Komisyonunun zabıtlarında vardır.
Bu zabıtları basına dağıttık, buradan da okuduk. Zabıtlara da itiraz edecek haliniz yok...
Aslında, bir bahane aradınız, o bahaneyi de bizim önergeye bağlamaya çalıştınız; ama, tutma
dı. Şimdi de, "bütçe var, kış şartları var başka partiler katılacak" falan diye her gün başka bir baha
ne buluyorsunuz.
DEVLET BAKANI BEKÎR SAMİ DAÇE (Adana)- Gündem konusu bu değil Sayın Keçeci
ler.
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)- Efendim, ben, gündemle ilgili olarak konuşuyordum;
ama, milletvekili arkadaşlarınız bana sataştılar, onlara cevap arz ediyorum.
BAŞKAN- Sayın Keçeciler, sataşmalara cevap vermeseniz daha kaliteli bir konuşma yapmış
olursunuz.
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)- Sayın Başkan, onlar da, bana sataşmasınlar, sataşmala
ra mani olun.
Değerli arkadaşlarım, gerçekten, burada vuzuha kavuşması icap eden bir durum var: Geçici 4
üncü madde bu tasarıya niçin ilave edildi, ne var; bu anlaşılır gibi değil "Yüksek Planlama Kurulu
ile Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu kararı geçerlidir" deniyor. Bu, zaten geçerli; sizin bunu buraya
yazmanıza gerek yok. Tasarıya, "kurul kararları" diye yazmak fevkalade abestir. Bu kurulların ka
rarının kanun mesabesinde olması mümkün değildir.
Hepiniz bilirsiniz, kanunların, mevzuatın ve metinlerin bir hiyerarşik düzeni vardır; başta Ana
yasa, daha sonra tüzükler, daha sonra yönetmelikler olmak üzere.Kurul kararları ise bunların en so
nunda gelir. Şimdi, siz, kanunla, kurul kararlarının yürürlüğünü belirtiyorsunuz; bu, olacak iş de
ğil. Kanunla, ancak, bu kararları verecek kurullar kurulur, onların yetkileri belirlenir ve orada bıra
kılır. Bu tasarı kanunlaştıktan sonra, yeni kurulacak Özelleştinne İdaresi Başkanlığı, daha evvel,
Yüksek Planlama Kurulunun veya Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulunun aldığı her türlü kararı değiş
tirebilir, düzeltebilir veya arızaları varsa giderebilir. Bunu kanuna yazmaya ne gerek var? Eğer,
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"kanuna istinat etmediği dönemlerde de, biz, bu kurullarda karar almaya devam ettik ve bu karar
ları geçerli saymak istiyoruz" diyorsanız, kanunî mesnedi olmadığı dönemde hangi kararları aldı
nız, onu da burada açıkça ifade ediniz. Bu kararların neler olduğunu bilmek, rey veren bir kişi ola
rak bizim hakkımızdır.
Değerli milletvekilleri, önemli gördüğüm bir konuya temas etmek ye dikkatinizi çekmek üze
re söz aldım; Grubumuz adına görüşlerimizi ifade ettim. Bize göre, bu geçici 4 üncü maddenin ta
sarı metninde hiç yer almaması icap etmektedir. Eğer, yer almasını iktiza ettiren bir sebep varsa,
Sayın Bakan çıkar, burada bir açıklama yapar, bizi ikna eder.
Eğer, böyle bir açıklaması olmazsa, sadece bu maddenin aleyhinde oy vereceğimi özellikle be
yan eder, hepinize saygılar sunarım.
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Keçeciler.
Sayın Keçeciler, bunlar, aslında, hukuk sistemimize göre genel düzenleyici işlemlerdir. Bu ge
nel düzenleyici işlemler, ortadan kaldırılmadıkça hüküm ifade ederler. Tabiî, Komisyonumuz, her
halde, Meclisimizin zamanının çok olduğunu bildiği için, böyle fuzuli hükümlerle bizi de meşgul
ediyor!
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Sayın Başkan,
Komisyonun öyle bir arzusu yoktur.
BAŞKAN- Sayın Keçeciler'in dediği de çok doğru ama...
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Elkatmış; buyurun efendim.
Süreniz 10 dakika.
RP GRUBU ADINA MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir)- Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 720 sıra sayılı Özelleştirme Kanunu Tasarısı hakkında Refah Partimizin görüşlerini arz etmek
üzere huzurlarınızda bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlarım.
Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi, özelleştirme işlemleri, daha evvel, 3291 sayılı Ka
nun ve daha sonra çıkarılan kanun hükmünde kararnameler gereğince, Özelleştirme İdaresi Baş
kanlığı tarafından yürütülmekteydi. Bu idarenin kararları, Yüksek Planlama Kurulu tarafından,
Özelleştirme İdaresi Yüksek Kurulu tarafından onanmakta ve prensip kararları alınmaktaydı. An
cak, bu yeni kanun tasarısıyla, Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu Özelleştirme İdaresi Yüksek Kuru
luna, Kamu Ortaklığı İdaresi da, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına dönüştürüldüğü içindir ki, böy
le bir düzenlemeye gidildiği anlaşılmaktadır. Aslında, bu isim değişikliği neden kaynaklandı; onu
anlayabilmiş değilim.îsim değişikliği zaman zaman birtakım karışıklıklara sebebiyet vermektedir.
Esas olan, hizmettir, hizmette devamlılıktır; şahıslar değişebilir, adetleri değişebilir. Önemli olan,
bu kurulların aldığı kararlar ve icra ettikleri fonksiyonlardır. Bu nedenle, ben, isim değişikliğini
mahzurlu buluyorum ve ileri de birtakım karışıklıklara sebebiyet vereceği kanaatindeyim.
Bu maddede, "Kurulca aksine karar verilmedikçe, Yüksek Planlama Kurulu ve Kamu Ortak
lığı Yüksek Kurulu tarafından daha önce alınmış bulunan kararların, bu Kanun hükümlerine aykı
rı olmayanların uygulanmasına devam olunur" denilmektedir.
Değerli arkadaşlarım, her zaman söyleye gelmekteyiz; devlette devamlılık esastır, hizmette
devamlılık esastır. Öyle olunca, bu prensip nazara alındığında, bu maddenin buraya getirilmesinin
bir manasını bulamıyorum. Aslında, bunun gibi başka maddeler de getirilmiş buraya. Bütün bu
maddeler toplanarak mütalaa edilip, tek bir kalemde getirilse, belki kanun tekniği açısından daha
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uygun olurdu diye düşünüyorum; çünkü, bu kanun tasarısında, buna benzer geçici 11 inci madde
de var. Bu geçici 11 inci maddede de "...daha önce yürürlükte bulunan mevzuat gereğince, özelleştirilmek üzere Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş olan kuruluşlar, bu Kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihte özelleştirme programına alınmış ve İdareye devredilmiş sayılır" deniyor. Yine müteakip
geçici 12 nci maddesinde ise, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı veya Özelleştirme İdaresi Baş
kanlığı olarak evvelce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre yapılan işlemlerin aynen ge
çerli olacağı belirtilmektedir. Aslında, bu geçici 5, geçici 11 ve geçici 12 nci maddelerin düzenle
diği hususlar aynıdır ve bunların tek bir madde olarak düzenlenmesi, daha pratik ve doğru olurdu.
Değerli arkadaşlarım, bu geçici maddenin, daha doğrusu...
İBRAHİM TEZ (Ankara)- Geçici 4 üncü maddeyi görüşüyoruz, geçici 5 inci madde değil.
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla)- Evet, geçici 4 üncü madde. Tasarıda geçici 5 inci madde
de...
BAŞKAN- Geçici 4 üncü madde.
İBRAHİM TEZ (Ankara)- Siz deminden beri geçici 5 inci madde diyorsunuz.
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla)- Tasarının geçici 5 inci maddesi; ama, Plan ve Bütçe Ko
misyonundan geçtiği şekliyle geçici 4 üncü maddedir. Bunu tavzih ediyorum.
Aslında, biraz evvel Sayın Keçecilerin de bahsettiği gibi, bu geçici 4 üncü maddenin kanunla
düzenlenmesine gerek de bulunmamaktadır; çünkü, devlette devamlılık söz konusu olduğuna göre,
elbette ki, daha önceki kanunun -3291 sayılı Kanunun ve kanun hükmündeki kararnamelerin- ver
diği yetkiye dayanarak alınmış bulunan kararların ve yapılmış bulunan her türlü işlemlerin, kanun
lara aykırı olmamak şartıyla, geçerli olacağı tabiîdir. Bu, hukukun bir genel kaidesidir. Bu madde
lerin; gerek geçici 4 gerek geçici 11 ye gerekse geçici 12 nci maddelerin, tekraren burada bahsedilmesine gerek olmadığı kanaatindeyim. Tabiî, niçin böyle yapıldığım da bilemiyoruz. Sayın Keçeciler'in de belirttiği gibi, acaba, bizim bilemediğimiz bir şey mi var; onu da merak ediyoruz.
Değerli arkadaşlar, ben, biraz evvel de belirttiğim gibi, bu geçici 4, geçici 11 ve geçici 12 nci
maddelerin birlikte mütalaa edilmesi kanaatindeyim. O nedenle de, buna daha kapsamlı bir düzen
leme getirilmesi gerektiğini düşünüyorum; çünkü, bildiğiniz gibi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Kamu
Ortaklığı Yüksek Kurulu, daha evvel, birtakım özelleştirme işlemlerine girişmiş, bu işlemlerin bir
kısmı tamamlanmış, kesinleşmiş -yani, iş işten geçmiş- bir kısmı için de, daha evvel getirilen yet
ki kanunları muvacehesinde, özelleştirme kararı alınmış; ancak, tam bu aşamada, Anayasa Mahke
mesi tarafından, bu kanun hükmünde kararnamelerin ve özelleştirmeye yetki veren kanunların ip
tal edilmesi üzerine, askıda bırakılmıştır.
Mesela, Et ve Balık Kurumu... Önceki bir konuşmamda da bahsettiğim gibi, Et ve Balık Ku
rumunun 36 tesisi, bu Özelleştirme Yetki Kanunundan yararlanarak, 637 milyar liraya satılmış;
halbuki, satılan bütün bu gayrimenkullerin ve tesislerin değeri, Kuruluşun kendi Genel Müdürü ta
rafından da belirtildiği üzere, 7 trilyon lira civarında tutmaktaydı. Bu, tabiî ki, gerek basında gerek
se kamuoyunda büyük bir sansasyon meydana getirmiş ve haklı olarak kamuoyunda bir tepki do
ğurmuştur.
Bu tepki üzerine, Hükümetin bir kanadı, konunun tekrar görüşülmesi gerektiğini belirtmiş ve
bildiğimiz kadarıyla, bize intikal ettiği kadarıyla, imzadan imtina etmiştir dolayısıyla da bu satışlar
askıda kalmıştır. Aynı şey SEK (Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu) için söz konusu olmuştur, aynı
şey PETLAS için söz konusu olmuştur. Malumunuz olduğu üzere, daha önce, 5 Nisan ekonomik
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kararları sonrasında, Sayın Başbakan tarafından PETLAS'ın kapatılacağı belirtilmiştir; ancak, Kır
şehir'deki vatandaşlarımızın haklı tepkileri ve yine kamuoyundaki haklı tepkiler nedeniyle kapat
ma karan askıya alınmış ve satılacağı belirtilmiştir. Bunun üzerine, PETLAS ihaleye çıkarılmış,
ihaleye 3-4 tane firma girmiş, bunların değerlendirilmesine geçilmiş -değerlendirme nasıl oldu, ta
biî onu bilemiyoruz- ama, öylece muallakta kalmıştır.
Şimdi, bu maddeyle "alınmış kararlar geçerli" deniliyor; müteakip 12 nci maddede de, daha
evvel yapılan işlemler geçerlidir denildiğine göre, burada bir haksızlık söz konusu; memleketin,
milletin malının haraç mezat satılması söz konusu. Buna, hiç kimsenin gönlünün razı olmadığı da
bellidir ki, satış işlemleri bugüne kadar gerçekleştirilememiştir.
. Peki, bu satışlar, yeni kurulan Özelleştirme Yüksek Kuruiu tarafından tasdik edilmezse, haya
ta geçirilemezse ne olacak; elbette ki, bu durumda birtakım hukukî ihtilafların doğması mukadder
dir. Bu nedenle, ileride doğabilecek hukukî ihtilafların giderilmesi için de bu kanun tasarısında bir
takım düzenlemeler yapılması gereklidir. Mesela, bize göre "gecikmelerden ve ihalenin onaylan
mamasından dolayı herhangi bir sorumluluk veya hak meydana gelmez" şeklinde birtakım düzen
lemeler getirilseydi, ileride...
.
'
.
.
'
•
'
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN- Buyurun efendim; cümlenizi tamamlar mısınız.
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla)- ...doğabilecek bu ihtilafların da önü alınırdı. Bu getiril
memiştir; bunu, biz, eksiklik olarak görüyoruz.
Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Elkatmış.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Sayın Başkan...
BAŞKAN- Sayın Komisyon, size söz vereceğim; yalnız, orada şöyle bir düzeltme yapmak
mümkün mü: "Kurul kararı olarak uygulanmasına devam olunur" derseniz; yani, "Kurulca aksine
karar verilmedikçe, Yüksek Planlama Kurulu ve Kamu Ortakl iği Yüksek Kurulu tarfından daha ön
ce alınmış olan kararlardan bu Kanun hükümlerine aykırı olmayanların, kurul kararı olarak uygu
lanmasına devam olunur" dersek, mana düzeliyor efendim. Yani, ne oluyor; Yüksek Planlama Ku
ruluyla Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu Kararını, Yüksek Kurul kararına dönüştürüyorsunuz; değil
mi efendim.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Evet.
BAŞKAN- Öyle düzeltelim o zaman maddeyi.
Buyurun Sayın Komisyon.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Sayın Başkan,
Komisyon olarak, bu noktada bir açıklama ihtiyacı duyduk. Zaman zaman, madde üzerindeki gö
rüşmelerde, değerli milletvekillerinin, konuların çok ötesinde açıklamalarda bulunduğunu görüyo
ruz veyahut da konunun tam anlaşılamadığını hissediyoruz. Özellikle bu maddede şunu açıklama
mız lazım: Daha önce alınmış bir Anayasa Mahkemesi kararı var; Anayasa Mahkemesi kararıyla,
KOİ dediğimiz Kamu Ortaklığı İdaresinin hukukî dayanağı kalmamıştır. Dolayısıyla, mevzuat yü
rürlükte olmayıp, KOİ zamanında alınan kararların mesnedi kalmamıştır.
Yeni dönemde, önceki kararlardan, uygulanmasında yarar görülen ve bu kanun tasarısına ay
kırı olmayanların, yeni bir kurul kararı alınmasına gerek olmaksızın uygulanabilmesi ve o kararla-299-
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ra yasal dayanak oluşturabilmek için, tasarıya, geçici 4 üncü madde doğrultusunda hüküm koymak
ihtiyacı doğmuştur.
Ayrıca, önceki idare olan KOİ'nin de, iptal kararıyla, hukukî varlığı sona ermiş olduğundan ve
İdarenin, Özelleştirme İdaresi olarak yeniden teşkilatlandırılması gerektiğinden, söz konusu mad
denin mutlaka metinde yer alması gerektiğini anlatmak istiyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN-Teşekkür ederim.
Şimdi, şahısları adına konuşmak isteyen arkadaşlarıma söz vereceğim.
Sayın Algan Hacaloğlu?.. Yok.
Sayın Uluç Gürkan, buyurun efendim.
• Sayın Gürkan, süreniz 5 dakikadır.
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; benim kişisel kanım şu
dur: Bu madde hükmü, hiç de fuzuli, hukukun genel ilkeleri içinde doğal bir süreci burada tekrar
ifadelendiren bir hüküm değil. Bu, özel amaçlı bir madde ve biraz önce, bu özel amaç, Sayın Ko
misyon Sözcüsü tarafından da , çok net ve hiç tartışma götürmeyecek açıklıkta açıklandı.
Ortada birtakım kararlar var, hukukî mesnedi kalmamış kararlar. Hukukî mesnedi niçin kal
mamış; Anayasa Mahkemesi bir iptal kararı vermiş, özelleştirme konusundaki yetki yasalarını ip
tal etmiş; ama, iptal edilen bu yasalara göre yetkilendirilen bazı kuruluşlar, iptal edilen, Anayasa
ya aykırılığı Anayasa Mahkemesi kararıyla, belki, tescil edilen bazı maddelere uyarak birtakım ka
rarlar vermişler.
Şimdi, diyoruz ki, bu kanuna aykırı değilse, biz, bu kararlara hukukî geçerlilik sağlayacağız!
Bir hukuk devletinde böyle bir şey olmaz, olmamalı.
Bakın, hangi kararlar... Eğer çok önemsiyorsak, bu kararları devam ettirmemiz gerektiğine
inanıyorsak, geçerliliğini önemsediğimiz bu kararlar için iki yol var: Ya burada, yasa tasarısının
bir maddesinde yazarız o kararları, şu şu kararlar diye, açıkça, ya da, Kurul, oturur, bunlara bir ba
karken azından, bunlara bakmayacak mı, hangisi bu kanuna aykırı hangisi değil diye.
Yeni karar alsın, sorumluluğu üstlensin; ama, biz, bu tasarıyla iki vahim hata yapıyoruz: Bi
rincisi, daha önce 37 nci maddede yaptığımız bir hata; adı konmadan yetki veriyoruz, yasama yet
kisini bir yere atıyoruz. Özelleştirme Yüksek Kurulu dediğimiz kurula bir yasama yetkisi veriyo
ruz; bu kanuna aykırı olmadığını sözde tespit ettiği birtakım kararlara yasal geçerlilik kazandırıyo
ruz. 37 nci maddede de, bu yetkiyi, kararlar açısından değil, bir sürü kanunî mevzuat açısından ver
dik. Adı konmadan yetki veriyoruz gene. Bu dönemde, Anayasa Mahkemesi duvarına, yetki yasa
larında, 5 kere çarpmamıza rağmen, böyle bir yetki veriyoruz. Birinci hatamız bu.
İkinci hata ve belki, işte, insanın aklını kurcalayan, karıştıran, biraz dikkatli baktığınız zaman
çok iyi niyetle yorumlayamadığınız bir olay: Acaba, Anayasaya mutlak aykırılığı belli olan bazı es
ki yetki yasalarının bazı maddelerine göre alınmış olup da uygulanmak istenen bazı kararlar mı
var?! Kurul bunları yeniden karar haline getirmeyip, siyasî bir sorumluluk altına girmiyor. Böyle
bir sorumluluk altına girmeden, gerekirse Anayasa Mahkemesinden yeniden dönünceye kadar, iş
oldubittiye gelsin mi isteniyor? Bu maddenin başka bir amacı, başka bir hedefi, başka bir dayana
ğı, başka bir düşüncesi olamaz. Bir kurul düşünün ki, bütün bu kararları elden geçirecek -en azın
dan niçin elden geçirecek; bu kanuna aykırı mı değil mi diye elden geçirecek, elden geçirmeye
mecbur- toplanacak, tartışacak; o konuda yeni bir karar alsın, niye almıyor, neye sığınmak; istiyor,
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hangi sorumluluktan kaçmak istiyor? Hem, üzerine, adı konmadan bir yetki alıyor hem de hangi
sorumluluktan kaçmak istiyor?
Burada, Hükümet temsilcileri, sürekli, bu yasa tasarısının şeffaf olduğundan filan söz ettiler.
Bu, şeffaflıkla ilgisi olmayan, hukuku çoban salatasına çeviren bir anlayışla düzenlenmiş bir mad
dedir. Bu maddenin gerçekten bu tasanda hiç yeri yok; ama, yeri olmaması, zaten doğal olarak bu
maddede öngörülenin gerçekleşeceğinden değil, gerçekleşmemesi gerektiğindendir.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
Sağ olun.
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Gürkan.
Sayın Cevat Ayhan, konuşacak mısınız efendim?
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Hayır efendim.
BAŞKAN- Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.
Maddeyle ilgili önergeler var; okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 4 üncü maddesinde yer alan "Yük
sek Planlama Kurulu ve Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu tarafından" ibaresinin "yetkili karar organ
ları tarafından" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Adana

Hatay

Sami Sözat

Sezai Özbek

Balıkesir

Kırklareli
Yalçın Öğütcan
Adana

Gerekçe: Maddedeki söz konusu ibarenin teklif doğrultusunda değiştirilmesi tüm karar organ
larını içereceğinden, madde, daha amaca uygun hale gelmiş olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 4 üncü maddesinin birinci satırın
daki "Kurulca aksine karar verilmedikçe" ibaresinin "Kurulca aksi karariaştınlmadıkça" şeklinde
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Adana

Hatay

Sami Sözat

Ahmet Sezai Özbek

Balıkesir

Kırklareli
Ali Yalçın Öğütcan
Adana

Gerekçe : Düzenlemeyle, maddenin ifade şekli daha uygun hale gelmiş olacaktır.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 4 üncü maddesinin birinci satırında
yer alan "karar verilmedikçe" ibaresinden sonra gelmek üzere "Bakanlar Kurulu" ibaresinin eklenmeşini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Adana

Hatay

Sami Sözat

Ali Yalçın Öğütcan

Balıkesir

Adana
Ahmet Sezai Özbek
Kırklareli

Gerekçe: Değişiklikle, özelleştirme uygulamalarına ilişkin olarak Bakanlar Kurulunca alınmış
olan kararların da geçerliliği sağlanmış olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra
nın eklenmesini arz ve teklif ederiz.
IşınÇclebi

Selçuk Maruflu

İzmir

İstanbul

Muhtar Mahramlı

Ahmet Şeref Erdem

Tekirdağ

"

Burdur
Hacı Filiz
Kırıkkale

•ı

Kamu iktisadî kuruluşlarından, temel kuruluş amaçlarına uygun olup, tekel niteliği bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili kanunlarla ortadan kaldırılmış bulunan mal ve hizmet üre
tim faaliyetleri, bu Kanunun 15 inci maddesinden müstesnadır.
Gerekçe : Kamu iktisadî teşebbüslerinden bazılarının temel kuruluş amaçlarına uygun olan; "ancak, tekel niteliğinde bulunan bir kısım mal ve hizmet üretim faaliyetlerinin tekel niteliği daha
önce yürürlüğe giren bazı kanunlarla ortadan kaldırılmış ve bu mal ve hizmet üretim faaliyetleri
serbest rekabet koşullarına açılmış bulunmaktadır. Örneğin, 3291 sayılı Kanunun 17 nci maddesi
nin ikinci fıkrasıyla 1177 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda
ki tekel ortadan kaldırılmıştır.
Bu nedenle, bu ve benzeri durumdaki mal ve hizmet üretim faaliyetlerinin bu Kanunun 15 in
ci maddesine tabi tutulmaması ve bu doğrultuda bu mal ve hizmet üretimi faaliyetlerinin imtiyaz
sayılmaması uygun olacaktır.
"
BAŞKAN- Maddenin Anayasaya aykırı olduğuna ilişkin bir önerge vardır; okutup önce onu
işleme koyacağım:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı geçici 4 üncü maddesi metniyle^ ve bu ta
sarının tümüyle değerlendirildiğinde, Anayasanın 5, 10 ve 166 ncı maddelerine aykırılıklar taşı
maktadır. Görüşmelerde, Anayasaya aykırılık yönünden değerlendirilmesini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
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Mustafa Ünaldı

Salih Kapusuz

Konya

Kayseri.

Cevat Ayhan

Ahmet Remzi Hatip

Sakarya

Konya

Mehmet Elkatmış

Ali Oğuz

Nevşehir

İstanbul

Şaban Bayrak

Şinasi Yavuz

Kayseri

Erzurum

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkanım.
BAŞKAN-Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kanım.
BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor efendim.
Önerge üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Tekirdağ Milletvekili Muhtar Mahramlı ve Arkadaşlarının Önergesi:
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra
nın eklenmesini arz ve teklif ederiz.
"Kamu iktisadî kuruluşlarından, temel kuruluş amaçlarına uygun olup, tekel niteliği bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili kanunlarla ortadan kaldırılmış bulunan mal ve hizmet üre
tim faaliyetleri bu Kanunun 15 inci maddesinden müstesnadır."
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Çoğunluğumuz
olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılıyoruz Sayın Başka
nım.
BAŞKAN-Komisyon çoğunluğu olmadığı için katılamıyor, Hükümet katılıyor.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkanım, karar yetersayısı aranmasını istiyorum.
BAŞKAN-Peki efendim.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur.
Birleşime 10 dakika ara veriyorum.
(Kapanma Saati: 16.20)
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 16.33
BAŞKAN: Başkanvckili Kamer GENÇ
KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa)
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BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 40 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum.

VI - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN
DİĞER İŞLER (Devam)
12. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Mil
letvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; Özelleştirme Uygulamalarının
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Teklifi ile Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (2/1196, 1/773) (S. Sayısı: 720) (Devam)
BAŞKAN- Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz yasa tasarısının geçici 4 üncü maddesi Üzerinde
verilen bir önergenin oylaması sırasında karar yetersayısı bulunamadığı için birleşime ara vermiş
tik.
Önergeye, Komisyon, çoğunluğu olmadığı için katılmamıştı, Hükümet katılmıştı.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum ve karar yetersayısını arayacağım: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önerge kabul edilmiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Kanun tasarısının geçici 4 üncü maddesinde yer alan " Yüksek Planlama Kurulu ve Kamu Or
taklığı Yüksek Kurulu tarafından" ibaresinin, "yetkili karar organları tarafından" şeklinde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
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BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler...Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Kanun tasarısının geçici 4 üncü maddesinin birinci satırında yer alan "karar verilmedikçe" iba
resinden sonra gelmek üzere " Bakanlar Kurulu" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN- Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler...Önerge kabul edilmemiş
tir.
Son önergeyi okutuyorum :
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Kanun tasarısının geçici 4 üncü maddesinin birinci satırındaki "kurulca aksine karar verilme
dikçe" ibaresinin, "kurulca aksi kararlaştırılmadıkça" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim ? .
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN- Hükümet ?..

'

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...Etmeyenler...Önerge kabul edilmemiştir.
Maddeyi oylarınıza sunmadan önce bir redaksiyon gerekiyor; madde şöyle olacak; okuyo
rum : "Kurulca aksine karar verilmedikçe, Yüksek Planlama Kurulu ve Kamu Ortaklığı Yüksek
Kurulu tarafından, daha önce alınmış olan kararlardan, bu Kanun hükümlerine aykırı olmayanla
rın, kurul kararı olarak uygulanmasına devam olunur."
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet bu redaksiyona katılıyorlar mı efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılıyoruz Sa
yın Başkan.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet redaksiyona katılıyorlar.
Yapılan bu redaksiyonla ve kabul edilen önerge doğrultusunda ki yeni şekliyle geçici 4 üncü
maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Etmeyenler...Geçici 4 üncü madde kabul edilmiştir.
-305-

T.B.M.M.

B:40

23.11.1994

0:2

Şimdi görüşeceğimiz geçici 5 inci maddede de bir düzeltme var, maddenin düzeltilmiş şekli
ni dağıttık.
Düzeltilmiş şekliyle geçici 5 inci maddeyi okutuyorum:
GEÇİCİ MADDE 5. - Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar İdarede kurulan
birimlere verileri görevlerin, daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yürütül
mesine devam edilir.
"
BAŞKAN- Madde üzerinde; Refah Partisi Grubu adına, Sayın Hüseyin Erdal; buyurun.
Süreniz 10 dakikadır Sayın Erdal.

,

RP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gö
rüşmekte olduğumuz Özelleştirme Yasa Tasarısının geçici 5 inci maddesi üzerinde, Refah Partisi
Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi
saygıyla selamlıyorum.
Elimizdeki tasarının bu maddesi değiştirildiği için, bu maddeyi tam olarak öğrenemedik; bu
madde değişikliğini ancak biraz evvel almış bulunuyorum. Geçici 5 inci madde, okunduğu şekliy
le şöyle: "Bu kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar İdarede kumlan birimlere verilen
görevlerin, daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yürütülmesine devam edilir."
Halbuki, daha önce bize dağıtılan tasarıda, bu madde daha değişikti.
Aslında, bu, uygun bir maddedir; ancak, elimizdeki tasarının son kısmında; yani, son sayfala
rında bize 325 tane kadro teklifi geliyor. Tabiî, bununla ilgili, bu görevleri yapacak kadroyla ilgili
teklif geliyor. Daha önce iptal edilmiş olan Kamu Ortaklığı İdaresindeki görevliler, bu görevleri,
yani özelleştirmeyi yapacak sayıda ve yetenekte ise, bu yeni kadro neden teklif ediliyor; bunu an
lamak mümkün değil. Maalesef, yeni bir KİT, yeni bir masraf, yeni bir iş kapısı açılıyor; yani, bu
özelleştirme, bir yerde, pahalı yapılıyor. Tabiî, bu konu, sonraki maddelerde herhalde açıklığa ka
vuşacaktır.
Hükümet, bu tasarıyı getirirken "biz, daha az masrafla daha çok iş yapacağız; Vatandaştan al
dığımız vergiyi bu KİT'lere harcamayacağız" deyip, bu Özelleştirme İdaresinde çalışacak insanla
rı daha da çoğaltmak suretiyle, bir masrafı kapatırken, öbür taraftan masraf açıyor.
Tabiî, bu Özelleştirme Yasa Tasarısını getiren İktidarın yapısı böyle; yani, başka türlü bir şey
yapamazlar.
Size, bu özelleştirmeyi şöyle anlatmak istiyorum: Özelleştirme, bize bu yeni dünya düzeninin
getirdiği bir yüktür. Yeni dünya düzeni diye bir düzen, globalleşme diye böyle bir sistem geliyor.
Bakın, bu, küreselleşme, yeni dünya düzeni, Türk Milletine neler getiriyor; özelleştirme getiriyor.
Yani, neyin varsa satacaksın, 60 milyon insan Batı'ya el açacak, kendi gücüyle kalkınmayacak, ka
zanıp zengin olmayacak ve yetmiş yıldan beri kurulmuş müesseseler yok olacak... Yeni dünya dü
zeninin bize getirdiklerinin birinci maddesi bu.
İkinci maddesi de, işsizlik. Tabiî, şu anda, 10 milyona yakın işsiz var. Bugün, çalışan insanlar
da işsiz durumdadır; çünkü, geçinemiyorlar. İşte, dün PTT'ciler yürüdü, bugün Zonguldak halkı
ayaklanıyor, daha önce de mühendisler yürüdü. Yarın, bakacaksınız, çiftçiler yürüyecek. Herkes.
yürüyor... Neden; karnını doyuramıyor da ondan. İşte, yeni dünya düzeni bize bunları getiriyor.
Yolsuzluk, yeni dünya düzeninin bir ürünüdür; ırkçılık, yeni dünya düzeninin bir ürünüdür. 60
milyon insanı kardeş olan şu ülkede, maalesef, ırkçılık yüzünden birbirimizi kırıyoruz.
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Yine devam ediyor yeni dünya düzeni; savaş istiyor. İşte, islam ülkelerinde savaş devam edi
yor. Türkiye'de de, belli olmayan, ilan edilmeyen bir iç savaş yapılıyor. Yani, yeni dünya düzeni
ni isteyen Amerika, Avrupa, Batı, Türlciye'de istediği icraatın yapıldığını gördüğü için memnun
oluyor. Toplum olarak nereye gidiyoruz; bunu neden düşünmüyoruz, neden bunun muhasebesini
yapmıyoruz, bunu kim düşünecek?..
Bugün, Türkiye, tarihinde görmediği bir bunalıma girmiştir. Elimizdeki KİT'ler, bugüne ka
dar, çeşitli vesilelerle, bazı kuruluşlara kullandırılıyor ve bu yolla onlara yardım ediliyordu. Şimdi,
özelleştirmek suretiyle, daha önce özel sektör diye kredi vererek zengin ettiğimiz insanlara bu
KİT'leri satmak suretiyle, tapusunu da bunlara vermiş olacağız.
Özelleştirme tabana yayılıyor ve bu KİT'lere herkes ortak olabiliyorsa, o zaman yapılan iş
doğrudur; ama, KİT'ler, üç beş tane zengine veriliyorsa, bu, zaten devletten kredi alarak tesis ku
ran insanları, bu fabrikaları vermek suretiyle, daha da zengin yapıyoruz demektir. İşte, özelleştir
menin neticesi bu, yeni dünyanın istediği Türkiye'deki düzen de bu.
Bu Hükümet, bilerek veya bilmeyerek bu düzene hizmet ediyor. "Ne olursa olsun, yeni dünya
düzenine uyacağız, globallcşeceğiz, Batı'ya uyacağız, neyimiz varsa satacağız, çalışan insanı soka
ğa atacağız" felsefesiyle bir yere varamazsınız. Ne yaparsanız yapın, boş şeylerle, hayalle uğraşı
yorsunuz, gerçeklerden uzaksınız Sayın İktidar!
Özelleştirmenin yeni politikası, sosyal devleti ortadan kaldırmaktır. Amaç ne; borsa oyunla
rıyla zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapmak. Faize para yatır, döviz al sat, borsada oyna, iş
yerini kapat... 65 milyon insan ne yapacak?.. Efendim, özelleştiriyoruz... Ne oluyor; sizi kurtarıyo
ruz.
Rahmetli Özal'ın şu sözünü hatırlarım : Bir gün, meydanda konuşuyor; o sırada bir vatandaş
"açım" diye bağırıyor; Rahmetli Özal, bu vatandaşa, "sen aç değilsin, toksun; ancak, tokluğunu bil
miyorsun" diye cevap veriyor. Bugün, bütün millet, "açım, işsizim, hastayım, tedavi olamıyorum,
çocuğumu evlendiremiyorum, ev yapamıyorum" diye bas bas bağırdıkça, bu Hükümet, de "efen
dim, siz toksunuz; işiniz var da, siz kendinizi bilmiyorsunuz" diye, 65 milyon insanla alay ediyor;
yüzüne baka baka yalan söylüyor. Yapmayın, bu sakim yoldan dönün. Bu kanun çıkar veya çık
maz; ama, siz, milyonlarca mağdur insanı kurtaracak, onlara ekmek parası bulacak, eğitimini yap
mak isteyen insana okul açacak planları, programlan getirin; yoksa, burada çoğunluk sağlayarak,
istediğiniz kanunu çıkarmakla bir yere varamazsınız; bu memleketi felakete gitmekten de kurtara
mazsınız. Bu memleket bir felaketin içinde, bir uçurumun dibindedir; yuvarlanmak üzere değil, yu
varlanmış, düşmüştür. Bu memleketi nasıl kurtaracağız; gelin, oturup, bunu konuşalım, bunu çöze
lim. Aksi takdirde, hepimiz bu gemideyiz, hepimiz batarız.
BAŞKAN-Sayın Erdal, lütfen toparlayınız.
HÜSEYİN ERDAL(Devamla)- Bitiriyorum Sayın Başkan.
Bu sözlerimle, bu temennimle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum; yine de, bu kanunun ha
yırlı olmasını temenni ediyorum.
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Erdal. .
Biraz da maddeyle ilgili konuşsaydınız da, güzel bilgilerinizden yararlansaydık; iyi olurdu.
Şahsı adına söz isteyen arkadaşlarımıza söz vereceğim.
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Sayın Algan Hacaloğlu?..Yok.
Sayın Uluç Gürkan; buyurunuz.
Süreniz 5 dakika efendim.
H.ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında, geçici madde 5,
bir anlamda, geçici madde 4'ün devamı. Biri, Anayasa Mahkemesince iptal kararlarından sonra, ip
tal hükümlerinden sonra mesnedi kalmamış olan kararları nıeşrulaştınyor; bu madde ise mesnedi
kalmamış yapıları, idarî birimleri yeniden yaşama kavuşturuyor. Buna niçin ihtiyaç duyulmuş?..
Değerli milletvekilleri, özelleştirme rüzgârı, ülkemizde uzunca bir süredir esiyor. Bu rüzgâr,
zaman zaman da -hepimizin bildiği gibi- fırtınaya dönüşüyor. Şu günlerde böylesi bir fırtınayı ya
şıyoruz aslında. Yalnız, dikkat etmemiz gereken bir konu var; dikkat etmeliyiz; çünkü, göz göre
göre, Anayasa Mahkemesinin kararları uyannea, mesnedi kalmamış kararlara, mesnedi kalmamış
idarî yapılara yeniden yaşama gücü, yeniden meşruiyet kazandırmaya -bu geçici 4 ve geçici 5 inci
maddede olduğu gibi- kadar gidiyorsak, bu fırtınanın beslendiği noktaya da çok sağlıklı bir teşhis
koymamız lazım. Yalnızca içten esen bir rüzgâr, içten kaynaklanan, içten beslenen, fırtınaya dö
nüşmüş bir rüzgâr yok; olayın, dışa dönük, dışarıdan teşvik ye tahrik edilen bir yanı da var. Bu dış
teşvik, dış besleme bir tesadüf de değil. Ne zaman, özelleştirme, Türkiye'de, hafif bir rüzgâr halin
den fırtınaya dönüşmüşse -şöyle geriye doğru bir bakın- mutlaka, Türkiye, bir dış ödemeler kriziy
le karşı karşıya kalmıştır.
,
Türkiye dış borçlarını ödemede zafiyete düştüğü anda, rüzgâr halindeki özelleştirme söylemi,
bir anda, -Meclisi de gece yarılarına kadar çalıştırmak pahasına- bir fırtınaya dönüştürülmüştür.
Bugün de, dış borçların ödenmesindeki zafiyet açıktır. Onun için, yaratılan fırtınanın, mesnedi kal
mamış kararları, mesnedi kalmamış yapıları canlandırmaya kadar varan gözü kara anlayışların, dü
zenlemelerin temeli buradan kaynaklanıyor.
Bakın, bugün, Sabah Gazetesinde, Hasan Cemal, Sayın Emre Gönensay'dan edindiği bir izle
nimi aktarıyor. Çok önemli; özelleştirmeye oy veren herkesin bilmesi gereken bir izlenim; okuyan
lara anımsatmak, okumayanlara duyurmak için söylüyorum. Sayın Gönensay diyormuş ki, özel
leştirme yasasını çıkaramazsak, Türkiye'nin altına korkunç bir dinamit koymuş oluruz. Neymiş bu
dinamit, neymiş? Şöyle aktarılıyor izlenimde : Türkiye'nin 1995 yılı dış kredileri, özelleştirme ya
sasının çıkmasına ve bazı özelleştirme uygulamalarının gerçekleştirilmesine endekslenmiş durum
da,
Değerli arkadaşlarım, eğer biz bu tasarıyı, böyle bir endeks nedeniyle yasalaştırıyorsak, bu ta
sarıyı, böyle bir cndeksleme nedeniyle, yabancı sermayeye tekel oluşturma, özel imtiyaz sahibi ol
ma haklarıyla bezendirerek yasalaştırıyorsak, hiç kimsenin kuşkusu olmasın, bu tasarı, yarın tari
he "kapitülasyon" olarak geçecektir. Böyle bir tarihi vebale de, sanıyorum, hiçbir şey, oy vermeye
değmez.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, sağ olun.
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Gürkan.
Sayın Cevat Ayhan.
CEVAT AYHAN(Sakarya)-Sayın Kapusuz konuşacaklar efendim.
Buyurun Sayın Kapusuz.
Süreniz 5 dakika.
;
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SALİH KAPUSUZ(Kayseri)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan yasa
tasarısının geçici 5 inci maddesi üzerinde kişisel söz atmış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selam
lıyorum.
Daha önce, Anayasaya uygun olmayan yetki yasalarının çıkarılması ve Anayasa Mahkeme
since peş peşe iptal edilmesinin tabiî sonucu olarak, ortada hukukî varlığı, sadece kanunî mecbu
riyetteki birtakım işleri yürütmekle yükümlü olan bir Kamu Ortaklığı İdaresi kalmıştır.Yani, aslın
da hiçbir yetkisi olmayan Kamu Ortaklığı İdaresi.
Tabiî, durumu kurtarmak, ülkenin, sıkıntılarına, bir yerde, kamuflaj şeklinde bile olsa, üstü ka
palı bile olsa, kaynak temin etme noktasında çaba sarf eden siyasî iktidar, elbette, birtakım sıkıntı
larının giderilmesi için kaynak arıyor. Biraz önce konuşan arkadaşımız da vurguladılar; 57 - 58
maddeden oluşan bu Özelleştirme Kanunu Tasarısının çelişkilerinden bir tanesi şu: Bugüne kadar
özelleştirme yapıldı. Şayet özelleştirme, kanuna gerek olmadan, bu tasan çıkarılmadan da yapıla
biliyor idiyse, niçin böyle bir yo! tercih etme noktasına gidildi; bu, pek anlaşılır gibi değil. Tabiî,
siyasî iktidar, birtakım dayanaklar bulmak için, iyi niyetle ve iyi yaklaşımlarda bulunmanın arka
sında getirmiş olduğu bu kanun tasarısında, maalesef, kamuoyunda çifte standart gibi görülebilen,
özelleştirmeden elde edilecek gelirlerin faizlere ve borçlara aktarılmayacağı iddialarına, hatta, ka
nun hükümlerine rağmen, yarın bir yolunu bulup, mutlaka, bugünkü sıkıntılarını, faiz ve borç öde
me sıkıntılarını, buradan temin edeceği, milletin birikimi olan KİT'leri elden çıkararak halletme yo
lunu tercih edecektir. Ancak, bu geçici 5 inci maddede, "Bu Kanuna göre, yeniden düzenleme ya
pılıncaya kadar, İdarede kurulan birimlere verilen görevlerin, daha önce bu görevleri yapmakta
olan birimler tarafından yürütülmesine devam edilir" deniliyor; ki, daha sonra, maddenin, bundan
sonraki birbuçuk satırlık kısmı iptal edilmiş. Bu yetkili kurum, bugüne kadar bunu yapmış; bundan
sonra da, bu yeni tasarı kanunlaştıktan sonra da, yeniden düzenleme yapılıncaya kadar bu görevini
devam ettirecek; ancak, benim burada altını çizmek istediğim bir konu var; o da şu: Yetkilileri ko
nuşturuyorsunuz; yaklaşık 1986'dan bu tarafa, Özelleştirme İdaresinde görev yapmış olan yetkili
lerin biri, diğerinin dönemini; en son geleni, bir öncekinin dönemini pek verimli kabul etmiyor. Bu
günkü İdareye sorduğunuz takdirde, bugüne kadar yapılmış olan bütün özelleştirmeler tesadüfi sey
retmiştir deniliyor; ama, ANAP dönemindeki yetkilileri çıkarın, konuşturun, "efendim, biz, bu işin
hem anasıyız hem babasıyız" diyorlar.
ENGİN GÜNER (İstanbul)-Doğrudur.
SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Şimdi, bugünkü siyasî iktidarın çıkarmakta olduğu bu yasa ta
sarısına, Engin bey, aynı zamanda, destek de verdiniz, katkıda da bulundunuz; ama, bakın, sizin dö
neminize bugünkü İdare diyor ki, bugüne kadar yaptığınız her şey tesadüfidir. Bundan sonrası için
hangi yetkili gelecek ve sizler için ne diyecek; onu da ibretle bekliyoruz. Niye; çünkü, siz, bugün
bir şey söylüyorsunuz, sizin emrinizde çalışan bazı bürokratlar, sizi tekzip eder mahiyette ifadeler
de bulunuyorlar. Ya buna bir disiplin getirin veyahut da onların dediği doğruysa, ona göre kanun
tasarısı getirin.
Merkez Bankası Başkanı, bu yasa tasarısına yazdıklarınızdan daha farklı bazı çıkış yolları öne
riyor. Hatta dış ülkelere olan borçların ödenmesi konusunda, "efendim, 1995 yılında, özelleştirme
yasası çıktıktan sonra şu, şu, şu müesseseleri satacağız, bunlardan 5 milyar dolarlık bir imkân te
min edeceğiz" diyor. Bugün bir başka bürokratın -biraz önce konuşan arkadaşımızın da söylediği
gibi- ifadesi ise aynen şöyle: "Efendim, özelleştirme gelirlerinden şayet bu ülkeye kaynak temin et
meyecek olursak, bir darboğaza, bir çıkmaza gireriz; hatta ülkenin altına dinamit koyarız."
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BAŞKAN-Sayın Kapusuz, lütfen son cümlenizi söyler misiniz.
SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Sayın Başkanım, mikrofon otomatik olarak kesilmediği için,
süremin dolduğunu fark etmedim.
BAŞKAN-Kesildi efendim.
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Sayın Kapusuz, zaten her madde
de konuşuyorsun, kalanını da diğer maddelerde konuş.
SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Peki, Sayın Bakanım, sizin gül hatırınızı kırmam efendim.
BAŞKAN- Sayın Kapusuz, her söz alışınızda size bir iki dakika süre tanıyorum.
SALİH KAPUSUZ (Devamla)-Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN-Rica ederim...
Buyurun.
SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Sayın Başkanım, sözlerimi tamamlıyorum.
Size son olarak şunu söylemek istiyorum: Bu müesseseleri devam ettireceksiniz, ettirmek
mecburiyetindesiniz. Bu müesesse tam olarak kuruluncaya kadar, görevli arkadaşlarımız -bugün
yaptıkları gibi- bu işi elbette yapacak; fakat, yapılacak işlcride, getirdiğiniz yasa tasarısına uyaca
ğı şekliyle, bizi ve kamuoyunu tatmin etmeye çalışırsanız; işe o açıklıkta, o şeffaflıkta yaklaşırsa
nız, memnun oluruz.
Arz ederim.
Teşekkür ederim.

,

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kapusuz.
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir.
Maddeyle ilgili önergeler var; geliş sırasına göre okutuyorum efendim.

'

Türkiye Büyük Millet Mecilisi Başkanlığına

,

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının Geçici 5 inci maddesinin birinci satırında
yer alan, "bu kanuna göre" ibaresinin, "bu kanun hükümleri gereğince" şeklinde değiştirilmesini arz
ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Adana

Hatay

Sami Sözat

Ahmet Sezai Özbek

Balıkesir

Kırklareli
Ali Yalçın Öğütcan

-

Adana

Gerekçe: Düzenlemeyle, maddenin anlamına açıklık getirilmiş olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 5 inci maddesinin ikinci satırında
yer alan " idarede kurulan birimlere" ibaresinin "idarede oluşturulan birimlere" şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Adana

Hatay
-310--
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Sami Sözat

Ahmet Sezai Özbek

Balıkesir

Kırklareli
Ali Yalçın Öğütcan
Adana

Gerekçe:
Değişiklikle, madde metninin ifadesi daha uygun hale getirilmiş olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 5 inci maddesinin birinci satırında
yer alan "yeniden düzenleme yapılıncaya kadar" ibaresinin "yeni düzenlemelerin yürürlüğe konul
masına kadar" şeklinde değiştirilemisini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Adana

Hatay

Sami Sözat

Ahmet Sezai Özbek

Balıkesir

Kırklareli
Ali Yalçın Öğütcan
Adana

Gerekçe:
Değişiklikle, maddeye açıklık getirilmiş olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 5 inci maddesinin ikinci satırında
yer alan "daha önce" ibaresinin "bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce" şeklinde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Adana

Hatay

Sami Sözat

Ahmet Sezai Özbek

Balıkesir

Kırklareli
Ali Yalçın Öğütcan
Adana

Gerekçe:
Değişiklikle, maddenin anlamı daha uygun hale getirilmiş olacaktır.
BAŞKAN- Şimdi, Anayasaya aykırılık önergesini okutuyorum; önce onu işleme koyacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Geçici Madde 5'te yer alan, "Bu kanu
na göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar idarede kurulan birimlere verilen görevlerin, daha
önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yürütülmesine devam edilir Ekli (1) sayılı lis
tede gösterilen birimlerin görevleri Başkan tarafından belirlenir, idare, teşkilat ve kadrolarını iki ay
içinde bu kanuna uygun hale getirir" ifadesi, kendi metniyle, tasarınin tümüyle ve ilgili kanun hük
münde kararnamelerle beraber değerlendirildiğinde, Anayasanın 5 inci maddesine, 6 ncı maddesi-311-
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ne, 8 inci maddesine, 11 inci maddesine aykırılıklar taşımaktadır.
Görüşmelerde, Anayasaya aykırılık yönünden değerlendirilmesini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Mustafa Ünaldı

Cevat Ayhan

Konya

Sakarya

Mehmet Elkatmış

Hüseyin Erdal

Nevşehir

Yozgat

Salih Kapusuz

İsmail Coşar

Kayseri

Çankırı

Kemalettin Göktaş

Lütfü Esengün

Trabzon

Erzurum

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Söz istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN-Buyurun Sayın Erdal.
Süreniz 5 dakika.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçici 5 inci maddenin
Anayasaya aykırı olduğuna dair vermiş olduğumuz önerge üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu
vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlar, bu noktaya nereden geldik? Biliyorsunuz, 530 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameyle, özelleştirme yapma işi, Kamu Ortaklığı İdaresine verilmiştir. Buna göre hazırlığını
yapan Kamu Ortaklığı İdaresi, özelleştirme işlemine başlamış; ancak, Anayasa Mahkemesi, bu ka
nun hükmünde kararnameyi iptal etmek suretiyle özelleştirmeyi durdurmuştur. Bu iptalden sonra,
bu konuda hiçbir işlem yapılamayacağı gibi, kimse de çalışamaz ve bir ücret de verilemez.
Görüşmekte olduğumuz tasarının geçici 5 inci maddesi "daha önce Kamu Ortaklığı İdaresi ta
rafından görevlendirilmiş insanlar aynı göreve devam eder" diyor; ama, Anayasa Mahkemesi bu
nu iptal etmiş; biz nasıl devam ettiriyoruz; devam etmesi mümkün değil. Bu, Anayasaya aykırı bir
maddedir. Bir müddet işlem durur, kanun tasarısı Yüce Meclisten çıkar, yürürlüğe girer; ondan son
ra, orada çalışacak insanları alır çalıştırırsınız; yoksa, Anayasaya aykırı olur. Biz, bu bakımdan, bu
önergeyi vermiş bulunuyoruz. Önergemizi desteklerseniz, Anayasaya uygun bir iş yapmış oluruz.
Aksi takdirde, Anayasaya rağmen bir madde çıkarmış oluruz ki, tabiî, Anayasa Mahkemesi bu
maddeyi -daha önce bozduğu gibi- bozar, sizin de bu mesainiz boşa gider.
t
Önergemizi desteklemenizi istiyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN- Teşekkür ederim efendim.
•
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Kanun tasarısının geçici 5 inci maddesinin ikinci satırında yer alan "daha önce" ibaresinin "bu
kanunun yürürlüğe girmesinden önce" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT(Kocaeli)- Kaülmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..

•

TARIM VE KÖYİŞLERt BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN(Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN-Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Kanun tasarısının geçici 5 inci maddesinin birinci satırında yer alan "bu kanuna göre" ibaresi
nin "bu kanun hükümleri gereğince" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt YILMAZ OVALI (Bursa)-Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN-Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN(Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor.
CEVAT AYHAN(Sakarya)- Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz.
BAŞKAN-Peki, karar yetersayısını arayalım.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : kabul edenler... Kabul etmeyenler...
SALİH KAPUSUZ(Kayseri)-Önerge sahipleri, aleyhte oy kullanamazlar.
BAŞKAN- Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Kanun tasarısının geçici 5 inci maddesinin birinci satırında yer alan "yeniden düzenleme ya
pılıncaya kadar" ibaresinin "yeni düzenlemelerin yürürlüğe konulmasına kadar" şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ YILMAZ OVALI (Fiursa)- Katılmıyo-313-
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ruz efendim.
BAŞKAN-Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Kanun tasarısının geçici 5 inci maddesinin ikinci satırında yer alan "İdarede kurulan birimle
re" ibaresinin "İdarede oluşturulan birimlere" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Katılmıyo
ruz efendim.
BAŞKAN-Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Geçici 5 inci maddeyi Komisyondan gelen şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Geçici 5 inci madde kabul edilmiştir.
Geçici 6 ncı maddeyi okutuyorum:
GEÇİCİ MADDE 6.- Kamu Ortaklığı Fonunun yönetimi ve buna ilişkin belge ve kaytılar ile
3417 sayılı Kanun gereğince oluşturulan Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabına ve bu hesap
ta toplanan paraların nemalandırılmasma ilişkin belge ve kayıtlar, 1.1.1995 tarihi itibariyle Hazine
ve Dışticaret Müsteşarlığına devredilmiş sayılır. Bu devir ile ilgili durum tespiti protokolü İdare ile
Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı arasında imzalanır.
Kamu Ortaklığı Fonunun yönetimi ile Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının yönetimi
ne, kullanılmasına ve bu hesapta toplanan paraların nemalandırılmasma ilişkin işlemler,
31.12.1994 tarihine kadar İdarece, 1.1.1995 tarihinden itibaren Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığın
ca yürütülür.
1.1.1995 tarihinde;
a) Kamu Ortaklığı Fonu mevcudunda bulunan Özelleştirme Gelir Hesabı ile Temettü Hesabın
daki tutarlardan Yüksek Planlama Kurulu kararları uyarınca evvelce Kamu Ortaklığı idaresinin yö
netimindeki Kamu Ortaklığı Fonuna bırakılan kısmı Özelleştirme Fonuna,
b) Evvelce Kamu Ortaklığı İdaresi adına açılmış bulunan Çalışanların Tasarruflarını Teşvik
Hesabı mevcudunda bulunan tutarlar, bu Kanun gereğince Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı adı
na açılacak olan Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabına,
I
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Aktarılır.
İptal edilen 530 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince açılmış bulunan Özelleştirme
Fonuna, anılan Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre aktarılmış olan tutarlar bu Kanun
gereğince oluşturulan Özelleştirme Fonuna aktarılır.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Kamu Ortaklığı idaresi projeleri kapsamında yer
alan ve/veya Kamu Ortaklığı Fonundan finanse edilen altyapı projeleri ait oldukları proje kapsa
mından çıkarılarak ilgili kurumların projeleri arasına alınmış sayılır. Bunların finansmanının Kamu
Ortaklığı Fonundan sağlanmasına devam olunur.
BAŞKAN- Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan; şahısları adına,
Sayın Algah Hacaloğlu, Sayın Uluç Gürkan, Sayın Ali Dinçer , Sayın Cevat Ayhan söz istemiş
lerdir.
Buyurun Sayın Cevat Ayhan.
Söz süreniz 10 dakikadır.
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, muhterem üyeler; gö
rüşülmekte olan 720 sıra sayılı Özelleştirme Kanunu Tasarısının geçici 6 ncı maddesi üzerinde söz
almış bulunmaktayım.
Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabına 3417 sayılı Kanuna göre ödemiş oldukları para
lan, bu fonda biriken paralan, özelleştirme gelirlerini ve temettü hesabını yöneten Kamu Ortaklığı
idaresi bünyesinde toplanmış olan bu hesapların geçirmiş olduğumuz bir ara dönem de dikkate alı
narak, yani Kamu Ortaklığı İdaresinden Özelleştirme İdaresine geçirilmesi için çıkanlmış olan yet
ki kanunu; o kanun çerçevesinde çıkanlan kanun hükmünde kararnamelere göre yapılmış olan dü
zenlemeler, kurulmuş olan Özelleştirme İdaresi; bilahara bunların Anayasa Mahkemesi tarafından
iptal edilmiş olması ve yeniden bu kanunla kurulmakta olan Özelleştirme İdaresi sebebiyle geçiri
len bu üç safha; Kamu Ortaklığı İdaresi dönemi, Kamu Ortaklığından Özelleştirme İdaresine geçiş
-Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği ikinci dönem- ve şimdi, bu kanun çıktığı takdirde yürürlüğe gi
recek olan Özelleştirme İdaresi ve Kamu Ortaklığı İdaresinin yerini alan Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığı dönemi için, bu üç dönemi kapsamak üzere gelirlerin taksimi bu maddede düzenlen
mektedir. Buna göre, 3417 sayılı Kanuna göre tahsil edilmiş olan ve Çalışanların Tasarruflannı
Teşvik Hesabına yatırılmış olan gelirler, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına intikal ettirilmekte;
Özelleştirme Fonunda birikmiş olan gelirler, hesaplar ise, Özelleştirme İdaresine verilmekte, bu
yönde yeni düzenleme getirilmektedir.
Muhterem arkadaşlar, geçici maddelerle birlikte 58 maddelik bir kanun tasarısının sonuna
yaklaşmış bulunmaktayız. Özelleştirme meselesinde Hükümetimiz, çok acul davranmakta, bir an
evvel bunun çıkanlmasını istemektedir. Tabiî, Hükümetin durumunu da takdir ediyoruz. Zira, Tür
kiye, tarihinde olmayacak ölçüde büyük sıkıntılara maruz kalmış bulunmaktadır.
Sayın Başbakanın, 5 Nisan 1994'te,"5 Nisan Ekonomik Önlemleri" adı altında açıklamış ol
duğu paketin basılı olan metninin hemen ilk sayfasına baktığımızda -bakın- son on senede Türki
ye'nin fotoğrafı, Sayın Başbakanın ifadesiyle nasıl görünüyor: 1986 yılında her 100 liralık vergi ge
lirinin 43 lirası iç borç anapara ve faiz ödemesine giderken, bu, 1991 yılında 60 liraya, 1993 yılın
da 104 liraya çıkmış bulunmaktadır; yani, Türkiye, 1993 yılında, tahsil edilen vergilerden daha çok
borç taksidi ve faizi öder hale gelmiş bulunmaktadır.
Bu uygulama, bu şekilde devam ettiği takdirde -yine, Sayın Başbakanın ifadelerinden nakle-315-
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diyorum- bu, borç-faiz kısır döngüsünün bugünkü gibi devam etmesi halinde, iç borç anapara ve
faiz ödemeleri, vergi gelirlerinin 1995'te 1,5 katına -yani, 100 liralık vergi geliri için, 150 lira tak
sit ve faiz- 1996 yılında ise 2,5 katına ulaşacak; yani, 100 liralık vergi gelirine karşı 250 lira borç
taksidi ve faiz öder duruma gelmiş bulunulacaktır. Yani, 1993 yılında geldiği nokta bu, 1995 ve
1996 için de projeksiyonlar bunlar.
Yine, elimdeki, Merkez Bankasının yabancılar için neşrettiği "Türkiye Ekonomisindeki Yeni
Gelişmeler" raporunun 29 uncu sayfasına bakıyorum burada da, ana ekonomik göstergeleri vermiş.
Ne görünüyor burada; burada, millî gelirdeki artış, 1994 için eksi 3,8 görünüyor.
Yine, Merkez Bankamızın raporuna göre,1994 yılının ilk üç aylık döneminde yüzde 3,5 olan
millî gelir artışı, 1994 yılının ikinci döneminde, yani nisan - haziran döneminde eksi 10,6' ya çık
mış; yani, gerileme olmuş; 1994 yılının üçüncü döneminde, yani temmuz - eylül dönemi içinde ek
si 4,8; yani, millî gelirde küçülme olurken; bütün yıl içinde onikinci ay sonu itibariyle görülen,
projekte edilen yüzde 3,8 olacak, yani, 1994 yılında Türkiye'nin millî geliri yüzde 3,8 azalmış bu
lunacaktır.
^
İç borçlar ne olacak, yine bu rapora göre, 1994 için iç borçlarda, 1994'ün üçüncü dönemi için,
yani eylül sonu itibariyle, iç borçların yekûnu 560 trilyon liradır ve tabiî, bütçe açıkları da aynı şe
kilde yükselerek devam etmektedir. 1994 yılı için düşünülen bütçe açığı -tamamı için- 139 trilyon
liradır. 1993 yılında da bunun 130 trilyon lira mertebesinde olduğu düşünürlürse, rakam tabiî, iza
fî olarak küçülmüştür; ama, değer itibariyle aynı mertebede seyretmektedir.
Hepinizin bildiği gibi, 1980'li yıllarda yüzde 60-70 olan enflasyon ve yüzde 30-40 mertebe
sinde olan yıllık fiyat artışları, bugün yüzde 100' ü aşmış bulunmaktadır. Sonbahar rakamları da
dikkate alındığında, herhalde yıl sonunda yüzde 100' ün üzerinde bir enflasyonla kapanacaktır.
Tabiî, Hükümetin, fiyat artışlarını, 1995 yılı için projekte ettiği yüzde 22,5'lik enflasyona na
sıl düşüreceği merak konusudur; uygulamaları göreceğiz ve değerlendireceğiz.
Değerli arkadaşlar, burada söylemek istediğim husus şudur: Tabiî ki, Türkiye, bir günde, bir
ayda, bir yılda bu sıkışıklığa gelmemiştir. Bu Hükümetin şanssızlığı, 1991 Ekim ayında, seçimler
den sonra İktidara geldiği zaman, ciddî olarak bu hastalıkları görüp, tedbirleri geliştirmemesi ve ik
tidarının sona erdiği ve günlerinin sayılı olduğu bugünlerde, birtakım tedbirlere tevessül etmesidir;
ancak, Türkiye'nin asıl gelir - gider dengesini kuracak, yani malî dengeyi kuracak olan bu tedbir
lerin -vergiyle ilgili, sosyal güvenlikle ilgili tedbirlerin- ortada olmadığı düşünülürse, bu özelleştir
me gelirlerinin de neyi halledeceği, şüpheli bir husustur.
Ayrıca, yine bu özelleştirme kanununda, özelleştirme gelirlerinin, genel bütçe giderlerinde
kullanılmayacağı ifade edildiğine göre, çığ gibi büyüyen büyük borçlar ve çığ gibi büyüyen açık
lar, Türkiye'yi tehdit eden temel meselelerden birisidir.
Biz, onun için, bu özelleştirme kanununun bir netice getirmeyeceğini ve Türkiye'yi bu sıkın
tılardan kurtarmayacağını defaatle ifade ettik.
Muhterem arkadaşlar, yine, bu özelleştirme vesilesiyle şunu burada kaydetmeden geçemeye
ceğim...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN- Sayın Ayhan, lütfen, cümlenizi bağlar mısınız.
CEVAT AYHAN (Devamla)- Özelleştirme şüphesiz güzel bir şey, Devletin iktisadî faaliyet-316-
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lerinin, özel teşebbüs seviyesinde, verimli, tedbirli, gerektiği anda derhal karar alabilen ve uygula
maya koyabilen bir dinamik içinde olması, tabiatı itibariyle mümkün değildir; ama, bizim üzüntüy
le kaydettiğimiz husus, milletin altmış yılda, yetmiş yılda biriktirmiş olduğu kaynaklarla kurulmuş
olan bu tesislerin, on yıldır ihmal edilerek, geri bırakılarak, teknolojik yetersizliklerde ve faiz ba
tağında boğularak bugün birer enkaz haline getirilmiş olmasıdır.
Şairin bir ifadesi var," Gül devrini göreydim, bülbül kesilirdim; gördüm de hazanında bu cen
net yurdu " der; yani, biz, bu kötü tablo karşısında, bunları burada söylemeye sıkılıyoruz, üzülüyo
ruz; ama, maalesef, on yıldan beri Türkiye'yi yöneten siyasî iktidarlar tedbir almadığı için, olayla
rı günlük, aylık, yıllık değerlendirip tedbirlerini getirmediği için, Türkiye bu krizin içine düşmüş
tür. İnşallah, bu millet, bu krizin içinden de çıkacaktır ve çıkaracak iktidarları da işbaşına getire
cektir.
Hepinizi hürmetle selamlarım.
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Ayhan.
Şahısları adına, Sayın Algan Hacaloğlu?.. Yok.
Sayın UluçGürkan; buyurun efendim.
Süreniz 5 dakika Sayın Gürkan.
H.ULUÇ GÜRKAN (Ankara)-Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "Özelleştirme olmadan
demokrasi olmaz" diyorsunuz. Bunu, sadece, iki ortağın "Özelleştirme" ile "demokratikleşme" pa
ketlerinin birbirine endekslenmesi, birbirine bağlanması bakımından söylemiyorum. Genel olarak,
özelleştirmeyi, demokrasinin önkoşullarından, maddî temellerinden teki sayıyorsunuz. Hatta, ge
çenlerde bir sözcünüz, "Özelleştirme nasıl yapılırsa yapılsın, eksik gedik, biraz yanlış, biraz doğru,
nasıl yapılırsa yapılsın, kendi başına demokratik bir girişimdir" dedi. Bu doğru değil; özellikle de,
şu an görüşmekte olduğumuz bu yasa tasarısı için doğru değil; bu yasa tasarısının bu maddesi için
doğru değil.
Özelleştirmenin demokrasiyle bağlantısı, Batı ülkelerindeki uygulamalarında, mülkiyeti taba
na yayması nedeniyle ve de çalışanlara öncelik vermesi nedeniyle ortaya atılan ve tartışılan bir kav
ramdı. Bunlar olsa, bunlar yapılsa bu yasa tasarısında, bunu tartışırdık; özelleştirme, demokrasinin
maddî ekonomik temeline ne kadar uygun.ne kadar değil diye; ama, bakın, bu maddede de getiri
len bir düzenlemeyle -daha önce bu kürsüde yaptığımız uyarılara rağmen- mülkiyetin tabana ya
yılması, özelleştirmede önceliğin çalışanlara tanınması yolunda son umudu da tüketiyorsunuz. Na
sıl tüketiyorsunuz : Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabını hiçbir şekilde ve biçimde -orada
nemalarıyla birlikte önemli miktarda paralar birikmiş olmasına rağmen- özelleştirme yolunda kul
lanma niyeti göstermiyorsunuz; bunu alıyorsunuz, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına devredi
yorsunuz ve orada ne yazık ki, bu yasayla reddettiğiniz, bütçe açığının finansmanında kullanıyor
sunuz. Sadece Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabını mı?..
Bunu burada birkaç kere söylemiş olmaktan, doğrusu, rahatsızlık duyuyorum; ama, durumun
vahametini vurgulamak, ilgiyle dinleyen birkaç kişiye hiç olmazsa duyurabilmek için tekrarlaya
yım. Fakir Fukara Fonunun bu yılki bütçesi 10 trilyon liraydı. Aldığınız kararlarla, bunun 8,5 tril
yon lirasını, Hazinenin açığına, bütçenin açığına yama yaptınız. O, Fak-Fuk Fonu dahi, yani Fakir
Fukara Fonu dahi gerektiğinde insanlara ilaç parası olacak, gerektiğinde kömür parası olacak o pa
ralar dahi, sizin bütçe açığınızın finansmanında kullanıldı. Asli işlevine giden para, bu yılki bütçe
den 1,5 trilyon, geçen yıldan da belki 1 trilyon devretti.
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Şimdi, aynı şeyi, Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabında yapıyorsunuz. Bunu yapmama
nız gerekir, yapmanız doğru değildir. Bu paralar, bütçe açığının finansmanında kullanılması gere
ken paralar değildir. Eğer ki, çalışanlar, Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabında toplanan pa
ralarını, KİT'lerin özelleştirilmesi sırasında, bir hisse sahibi olabilmeleri için kullanmak isterlerse,
onları, bu haktan, nasıl mahrum edersiniz?
Bir KİT düşünün, bir fabrika düşünün, bir tesis düşünün; çalışanların maaşlarından, zorla, ceb
ren para kesilerek ve sözde nemalandırılarak "Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabı" diye bir
hesapta birikim yapılmıştır. Şimdi, çalışanlar bir araya gelmişler, diyorlar ki: "Bİz, çalışanlar ola
rak bu parayı, bu tesisin özelleştirilmesinde, kendimize almak istediğimiz hissenin karşılığı olarak
kullanmak istiyoruz." Ne hakkınız var?.. "Hayır, biz, onu aldık, Hazineye devrettik; bütçe açığın
da kullanacağız" demeye var mı hakkınız?
"Yabancı sermaye, tekel kuramaz" hükmünü kaldırıyorsunuz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN- Sayın Gürkan, cümlenizi bağlar mısınız.
Buyurun.
H ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- "Yabancı sermaye, tekel, imtiyaz kuramaz, imtiyaz oluştura
maz" hükmünü kaldırıyorsunuz. Özel kesime, her türlü özelleştirme için, yok pahasına satma gü
venceleri veriyorsunuz; ama, iş çalışanlara gelince; "ben'hisse istiyorum; bugüne kadar devletime
yardım olsun diye benden kesilen parayı kullanmak istiyorum" derse, ona, açık kapı bırakmıyorsu
nuz.
Sabrınız için teşekkür ederim; sağ olun.
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Gürkan.
Sayın Cevat Ayhan, şahsınız adına konuşacak mısınız efendim?
CEVAT AYHAN (Sakarya)-Salih Bey konuşacak.
BAŞKAN- Buyurun Sayın Kapusuz.
Süreniz 5 dakika efendim.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
lıyorum.
Görüşmekte olduğumuz yasa tasarısına ilave edilen geçici madde 6 üzerinde, şahsım adına söz
almış bulunuyorum.
Değerli arkadaşlar, bu maddeyle, Kamu Ortaklığı Fonu ve birtakım idarî yükümlülüklerle il
gili bazı açıklamalar getiriliyor.
Tabiî, daha önce, yine, Kamu Ortaklığı İdaresinin yönetim ve denetimi konusunda, bu yasa ta
sarısındaki birtakım yanlışlıkları ve eksiklikleri vurguladık. Özellikle, denetim konusunda uyanda
bulunduk.
Şu anda, yasa tasarısı bitmek ve çıkmak üzere ve bu yasa tasarısında, denetim diye bir mües
sese yok. Her ne kadar, madde metninde, Yüksek Denetleme Kuruluna, denetim konusunda yetki
verilmiş gözükse bile, âdeta, iktidarsız bir yetki verilmektedir; çünkü, Yüksek Denetleme Kurulu
ile bu işleri yürütecek olan Özelleştirme İdaresi Başbakanlığa bağlı bir kurum. Dolayısıyla, bu iki
kurumdan biri, eylem, işlem yapacak; diğeri, bunun denetimini yapacak.
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Şimdi, bu denetim konusunda -ki, özellikle, denetim için, şunu vurgulamak istiyorum- Kamu
Ortaklığı İdaresinin ve Özelleştirme Fonunun, Kamu Ortaklığı Fonuyla ilgili bölümünde altını tekraren çizmek istediğim konu şudur: 10 uncu maddede, Özelleştirme Fonu ile Kamu Ortaklığı Fo
nunun, birinin diğerine aktanlması gibi, bir yetki var. Bu yetkiden dolayı -ki, bu, geçici maddede
de ifade ediliyor- birindeki kaynağı, diğerine aktarma imkânına sahip olunacak. Özelleştirme Fo
nu, Özelleştirme İdaresi tarafından, Kamu Ortaklığı Fonu ise, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
tarafından idare edilecek. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı da yeni bir tasarıyla, ikiye bölünecek.
Değerli arkadaşlar, özellikle, siz, siyasî bir iktidar ve sorumluluk taşıyan yetkililer olarak, gü
nübirlik politikalarla bu memleketi bir yerlere götürmeye çalışırsanız, başarılı olamazsınız. Bugün,
bunu gündeme getiriyorsunuz, tutuyorsunuz, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlamaya ça
lışıyorsunuz ve bağlıyorsunuz; öbür tarafta, bir başka yasa tasarısıyla da Hazineyi ve Dış Ticareti
ayırıyorsunuz. Yarın, orada, bütün bu maddelere atfen, yeni bir düzenleme daha yapacaksınız.
Şimdi, bunları birbirleriyle irtibatlandırmak ve yapılan işleri de hakikaten -çorba yaparak de
ğil de- güzel bir ortam içerisinde yapmak mecburiyetindesiniz.
Gördüğümüz şeylerden bir tanesi de çalışanların tasarrufa teşvikleriyle alakalıdır ki, bu husus,
bu maddede de geçti. KOF ve Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülecek olan bu iş
lem, bir maddede 6 yıl, diğer bir maddede de 15 yıl çalışma şartına bağlı olarak kabul edildi. Ya
ni, istemeleri halinde, nemalarıyla birlikte alınması, 6 yıl veya 15 yıl çalışmak gibi bir zorunluluğa
bağlanmıştır. Bugün vermiş olduğunuz maaşlarla zaten karnını doyuramayan, çocuğunu geçindiremeyen, ihtiyaçlarını temin edemeyen kamu çalışanları, sokakta yürüyorlar. Bakıyorsunuz, her gün
yeni bir grup daha ayaklanmış; profesörler ayaklanmış, PTT'ciler ayaklanmış, aklınıza ne gelirse...
Belki, bunları, bugün ikna edip, makul ölçülerle, sokağa dökülmelerini önleyebilirsiniz; ancak, si
zi şimdiden uyarıyorum, şu gariban köylü, küçük esnaf ve çiftçi kesimi var ya, bunlar bir gün so
kağa çıkacak olurlarsa, bunları içeriye koyamazsınız. Bakınız...
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Zaten onlar bizimle beraber.
SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Ha, "bizimle beraber" diyorsunuz; geçmişte, Anavatan Parti
si İktidarı döneminde de, bu ortadirekten bahsedildi; ama, artık ortadirek edebiyatı da bitti, bu da
ortadan kalktı.
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Hayır Beyefendi, ortadireği biz koruyoruz.
BAŞKAN-Lütfen müdahale etmeyin.
Sayın Kapusuz, lütfen son cümlenizi söyler misiniz efendim.
SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Değerli arkadaşlar, anlaşılıyor, o kadar çok korumuşsunuz ki,
adamların boğazını sıkmışsınız, değil sesleri, solukları bile çıkmıyor. Nasıl koruduğunuz belli...
Dolayısıyla, bu duruma düşürülmüş olan kamu çalışanlarının, tasarrufu teşvik konusunda -is
tirhamımız odur ki- bu zorunlu uygulamanın dışına çıkarılması lazım. Şayet, ille de, bunlardan top
layacağımız imkânları kaynak olarak kullanacağız diyorsanız, bunların nerhalandırılması konula
rında istirhamımız şudur ki, elinizi vicdanınıza koyarak, bugünkü şartlara denk hale getirin. Onu da
yapmıyorsunuz. Ne kadar kıt imkân verirsek; bunların seslerini ne kadar az imkânla boğmaya ça
lışırsak diye bir mantık ve anlayışınız hâkim ki, bunun kati surette doğru olmadığını vurgulayarak
son sözümü söylüyorum...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
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BAŞKAN-Bir dakika... Bir dakika...
Buyurun.
SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Özelleştirme İdaresi yetkililerinden istirhamımız şudur: Siya
sî iktidar gibi beceriksiz bir uygulama yerine, teslim aldığınız, portföyünüze giren KİT'leri verim
li hale getirmenin ve verimli şekilde çalışılmasının teminine gayret sarf edin. Üç yıldan beri KİT
Komisyonu üyesiyiz. Hangi KİT, Özelleştirme İdaresine -eski ismiyle Kamu Ortaklığı İdaresinedevredilmişse, âdete battığını kendisi kabul etmiş gibi, mutlaka, batma noktasına gelmiştir. İnşal
lah bundan sonra böyle devam etmez.
Hepinize teşekkür ediyor; saygılar sunuyorum.
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kapusuz.
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir.
Maddeyle ilgili önergeler vardır; okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrası
nın ikinci satırında yer alan "3417 sayılı Kanun" ibaresinden önce gelmek üzere "09.03.1988 tarih
li ve" ibaresinin eklenmesini arz ve teklifi ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Adana

Hatay

Sami Sözat

Ahmet Sezai Özbek

Balıkesir

Kırklareli
Ali Yalçın Öğütcan
Adana

Gerekçe: Değişiklik ile doğabilecek tereddütler giderilmiş olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrası
nın dördüncü satırında yer alan "1.1.1995" ibaresinin "31.3.1995" şeklinde değiştirilmesini arz ve
teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Adana

Hatay

Sami Sözat

Ahmet Sezai Özbek

Balıkesir

Kırklareli

Ali Yalçın Öğütcan
Adana
Gerekçe: Değişiklik ile HDTM'ye yapılacak devir işlemleri için yeterli süre tanınmış olacak
tır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrası
nın altıncı satırında yer alan "durum tespiti protokolü" ibaresinin "protokol" şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz.
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Turgut Tekin
Adana
Sami Sözat

Abdullah Kınalı.
Hatay
Ali Yalçın Öğütcan

Balıkesir

Adana
Ahmet Sezai Özbek
Kırklareli

Gerekçe: Düzenlemeyle madde daha uygun hale getirilmiş olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrası
nın ikinci satırında yer alan "oluşturulan" ibaresinin "oluşturulmuş bulunan" şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Abdullah Kınalı
Adana
Sami Sözat

Hatay
Ali Yalçın Öğütcan

Balıkesir

Adana
Ahmet Sezai Özbek
Kırklareli

Gerekçe: Düzenleme ile maddenin anlamı daha açık bir şekil almış olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının
üçüncü satırında yer alan "31.12.1994 " ibaresinin "31.3.1995" olarak değiştirilmesini arz ve teklif
ederiz.
Turgut Tekin
Abdullah Kınalı
Adana
Hatay
Sami Sözat
Ali Yalçın Öğütcan
Balıkesir
Adana
Ahmet Sezai Özbek
Kırklareli
Gerekçe: Değişiklikle hesapların Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına devri için yeterli süre
tanınmış olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
I

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının
dördüncü satırında yer alan "1.1.1995" ibaresinin "1.4.1995" olarak değiştirilmesini arz ve teklif
ederiz.
Turgut Tekin
'
Abdullah Kınalı
Adana
Hatay
Sami Sözat
Ali Yalçın Öğütcan
Balıkesir
Adana
Ahmet Sezai Özbek
Kırklareli
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Gerekçe: Yapılan değişiklikle Kamu Ortaklığı Fonunun yapılan tüm hazırlıklar sonucu Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığına devri sağlanmış olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının
ikinci satırında yer alan "kullanılmasına" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Abdullah Kınalı
Adana

Hatay

Sami Sözat

Ali Yalçın Öğütcan

Balıkesir

Adana
Ahmet Sezai Özbek
Kırklareli

Gerekçe: Bu ibarenin madde metninden çıkarılmasıyla mükerrer ifade düzeltilmiş olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının
ikinci ve üçüncü satırlarında yer alan "hesapta toplanan paralann" ibaresinin "hesabın" şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Adana

Hatay

Sami Sözat
Balıkesir

Ali Yalçın Öğütcan
.

Adana
Ahmet Sezai Özbek
Kırklareli

Gerekçe: Yapılan bu değişiklikle maddede yer alan ifade bozukluğu giderilmiş olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası
nın (a) bendinde yer alan "fonuna bırakılan" ifadesinin "fonuna ayrılan" şeklinde değiştirilmesini
arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Adana

Hatay

Sami Sözat

Ali Yalçın Öğütcan

Balıkesir

Adana
Ahmet Sezai Özbek
Kırklareli

Gerekçe: Yapılan değişiklikle maddeye ifade bütünlüğü kazandırılmış olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası
nın (a) bendinde yer alan "tutarlardan" ibaresinin "miktarlardan" olarak değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz.
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Turgut Tekin

s

Abdullah Kınalı

Adana

Hatay

Sami Sözat

.

Ali Yalçın Öğütcan

Balıkesir

Adana
Ahmet Sezai Özbek
Kırklareli

Gerekçe: Yapılan bu değişiklikle metindeki ifadeye anlam ve açıklık getirilmiş olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası
nın (b) bendinde yer alan "Hesabı mevcudunda bulunan tutarlar" ifadesinin "hesabında toplanan
paralar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Abdullah Kınalı
Adana
Hatay
Sami Sözat
Ali Yalçın Öğütcan
Balıkesir
Adana
Ahmet Sezai Özbek
Kırklareli
Gerekçe: Yapılan bu değişiklikle, maddenin anlam bakımından açıklığa kavuşturulması sağ
lanmış olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası
nın birinci satınnda yer alan "1.1.1995" ifadesinin "1.4.1995" olarak değiştirilmesini arz ve teklif
ederiz.
Turgut Tekin
Abdullah Kınalı
Adana
Hatay
Sami Sözat
Ali Yalçın Öğütcan
Balıkesir
Adana
Ahmet Sezai Özbek
Kırklareli
Gerekçe: Yapılan değişiklikle maddede bütünlük sağlanmış olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 6 ncı maddesinin dördüncü fıkra
sının ikinci satırında yer alan "Özelleştirme Fonuna" ifadesinin "Özelleştirme Fonu Hesabına" şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Abdullah Kınalı
Hatay
Ali Yalçın Öğütcan
Adana

Turgut Tekin
Adana
Sami Sözat
Balıkesir
Ahmet Sezai Özbek
Kırklareli
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Gerekçe: Yapılan bu değişiklikle madde metninin içeriğine açıklık getirilmiş olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 6 ncı maddesinin dördüncü fıkra
sının üçüncü satırında yer alan "tutarlar" ifadesinin "miktarlar" olarak değiştirilmesini arz ve teklif
ederiz,
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Adana

Hatay

Sami Sözat

Ali Yalçın Öğütcan

Balıkesir

Adana
Ahmet Sezai Özbek
Kırklareli

Gerekçe: Önerilen bu değişiklikle maddede anlam bütünlüğü sağlanmış olacaktır.
,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 6 ncı maddesinin dördüncü fıkra
sının dördüncü satırında yer alan "fonuna aktarılır" ibaresinin, "fonu hesabına aktanlır" şeklinde
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Abdullah Kınalı

Turgut Tekin
Adana

Hatay

Sami Sözat

Ali Yalçın Öğütcan

Balıkesir

Adana
Ahmet Sezai Özbek
Kırklareli

Gerekçe: Önerilen bu değişiklikle, maddede ifade birliği sağlanmış olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 6 ncı maddesenin dördüncü fıkrası
nın birinci satırında yer alan "gereğince" ibaresinin "uyarınca" şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Adana

Hatay

Sami Sözat

Ali Yalçın Öğütcan

Balıkesir

Adana
Ahmet Sezai Özbek
Kırklareli

Gerekçe: Önerilen bu değişiklikle metindeki ifade bozukluğu giderilmiş olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasının
birinci satırında yer alan "tarihten önce" ibaresinin "tarihte" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif
ederiz.
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Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Adana

Hatay

Sami Sözat

'

Ali Yalçın Öğütcan

Balıkesir

Adana
Ahmet Sezai Özbek
Kırklareli

Gerekçe: Yapılan bu değişiklikle anlam bütünlüğü sağlanmış olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasının
dördüncü satırında yer alan "ilgili kurumların" ifadesinin "ilgili kurum ve kuruluşların" şeklinde
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
Sami Sözat
Balıkesir

"'

Abdullah Kınalı
Hatay
Ali Yalçın Öğütcan
Adana
Ahmet Sezai Özbek
Kırklareli

Gerekçe: Yapılan bu değişiklikle madde metninin içeriği ve kapsamı özelleştirme uygulama
larına paralel hale getirilmiş olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasının
üçüncü satırında yer alan "ait oldukları proje kapsamından" ifadesinin "söz konusu proje kapsamın
dan" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Abdullah Kınalı
Adana

Hatay

Sami Sözat

Ali Yalçın Öğütcan

Balıkesir

Adana
Ahmet Sezai Özbek
Kırklareli

Gerekçe: Yapılan bu değişiklikle maddeye anlam bütünlüğü kazandırılmış olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasının
beşinci satırında yer alan "sağlanmasına" ifadesinden sonra gelmek üzere "eskisi gibi" ifadesinin
eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Abdullah Kınalı
Adana
Hatay
Sami Sözat
Ali Yalçın Öğütcan
Balıkesir
Adana
Ahmet Sezai Özbek
Kırklareli
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Gerekçe: Kanunun bütünlüğünün temini açısından, söz konusu eklemeyle, maddeler arasında
birlik sağlanmış olacaktır.
BAŞKAN- Şimdi, Anayasaya aykırılık önergesini okutup işleme koyacağım. Yalnız, sayın
milletvekilleri, her fıkranın ayrı ayrı Anayasaya aykırı olduğu biçiminde önerge verilmiş. Malumu
nuz, İçtüzüğümüzün 85 inci maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda gö
rüşülmekte olan bir kanun teklifi veya tasarısının belli bir maddesinin Anayasaya aykırı olduğuna
dair önerge verilir. Her fıkra için ayrı ayrı Anayasaya aykırı olduğuna dair önerge verilemez. Bu
yolu açtığımız takdirde, bu defa başka arkadaşlar çıkar, her cümle için, her kelime için Anayasaya
aykırı olduğuna dair önergeler verir ki, bunun önünü almak mümkün değildir.
Bu nedenle, bu geçici maddenin Anayasaya aykırı olduğu biçimindeki genel önergeyi okutu
yorum, ötekileri okutmuyorum efendim.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Hepsi beraber efendim.
BAŞKAN- Efendim, rica ediyorum... "Fıkra fıkra" demişsiniz... Olmaz efendim.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)-Hayır efendim...
BAŞKAN- Rica ediyorum...
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Okumazsanız anlaşılmaz.
BAŞKAN-Anlaşılır efendim, anlaşılır; gelir izah ederseniz, anlaşılır.
Şimdi, önce bu önergeyi okutup, işleme koyacağım:
'
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
'
Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının geçici 6 ncı maddesinin (...) tümüyle
birlikte değerlendirildiğinde Anayasanın 5 inci, 6 ncı, 8 inci, 10 uncu, 11 inci ve daha birçok mad
delerine aykırılıklar taşımaktadır.
Görüşmelerde Anayasaya aykırılık yönünden değerlendirmenin yapılmasını arz ve teklif ede
riz.
Saygılarımızla.
Mustafa Ünaldı

Mehmet Elkatmış

Konya

Nevşehir
Fethullah Erbaş

ımet Remzi Hatip
Konya
Musa Demirci

Van
Zeki Ünal

Sivas

Karaman

Hüseyin Erdal
Yozgat

Ali Oğuz
İstanbul

Ömer Ekinci

Abdüllatif Şener
. Sivas

Ankara
Şaban Bayrak

Cevat Ayhan
Sakarya

~^

Kayseri

Ahmet Arıkan
Sivas

Salih Kapusuz
Kayseri
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MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Önergemiz okunmuş olmuyor böyle Sayın Başkan. Bizim fık
ra iddiamız yok.
BAŞKAN- Efendim, zaten, siz, geçici maddenin, Anayasanın şu şu şu maddelerine aykırı ol
duğunu belirtmişsiniz; ama, bakın "Geçici 6 ncı madde, fıkra bir" demişsiniz, arkasından fıkra iki,
arkasından fıkra üç, arkasından da diğer birtakım şeyleri söylemişsiniz.
Sayın arkadaşlarım, bakın, burada önemli olan; bir İçtüzük uyguluyoruz...
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Sayın Başkan, eğer örnek verirseniz; önergeyi ona göre yaza
rız.
BAŞKAN- Efendim, rica ediyorum, bu konuyu tartışmaya açmayalım.
Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz efendim?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN- Sayın Hükümet?..
TARIM VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar; önergenizi izah edecekseniz buyu
run.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)-Önergemiz tam okunmadı Sayın Başkan.
BAŞKAN- Arkadaşlar, genelini okuduk; ama, her fıkrayı ayn ayrı okumamıza imkân yok.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)-Fıkra iddiamız yok.

.'

BAŞKAN-Önergenizi okudum, Sayın Ünaldı, fıkra fıkra deniliyor.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)-Hayır efendim, fıkrayla alakası yok.
BAŞKAN-Okudum efendim; basılı metinde de var zaten.
Açıklayacak mısınız Sayın Kapusuz?..
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Evet, açıklayacağım Sayın Başkan.
BAŞKAN- Buyurun efendim
Süreniz 5 dakikadır.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
lıyorum.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; biz, burada bir önerge veriyoruz. Vermiş olduğumuz öner
genin, her fıkrasındaki Anayasaya aykırılık konusunu izah etmeye çalışıyoruz. Sizin göreviniz bi
zi yargılamak değil; siz, gönderilmiş olan bir önergeyi okuyacaksınız ve dinleyen üyeler de, bu din
ledikleri önergedeki teklifleri vicdanen değerlendirecek ve oy kullanacak.
Bizim, burada vurgulamak istediğimiz konu, sadece, niçin, hangi gerekçelerle...Tamam doğ
rudur, Anayasanın şu şu maddeleri... Ama, bunun dışında, o fıkralar, ayrı ayrı hükümleri, ayrı ay
rı konuları ihtiva ediyor, ayrı ayn görevler veriyor. Dolayısıyla, bu konuların, tek tek okunup, zap
ta girmesi lazım. Sizin okumanız yetmez ki!..
Buradaki çalışmaların bir usulü var; bu usul dairesinde, buradaki bütün çalışmalar -bugün.
okunsa da, dinlense de, dinlcnmcsc de- yarın için gerekli olacaktır. Dolayısıyla, burada, bunların
zapta girmesini talep ediyoruz. Bunun, zapta girmesini siz önleyemezsiniz. Eğer önerge, önerge sı- 327 -
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fatım taşımıyorsa, kabul etmezsiniz; bu ayrı bir konudur. Şayet bu bir önergeyse, bunun okunması
lazım. Benzerlik durumu olsa, bir başka önergeyle aynı durumu ihtiva etse, o zaman dersiniz ki "di
ğer önergeyle aynı özellikleri ihtiva ediyor." Ancak, bu önerge farklı bir önerge; farklı olduğuna
göre ve siz de, bunu, önerge olarak kabul ettiğinize göre, bunu okutacaksınız efendim. Okutacak
sınız ki, burada...
BAŞKAN- Efendim, siz, madde metnindeki basılı fıkraları aynen yazmışsınız; zaten, bunu
okuduk. Ondan sonra, genel olarak, Anayasanın şu, şu, şu maddelerine aykırı olduğunu belirtmiş
siniz. Zaten, orada yazdığınız basılı metinler, fıkra fıkra, madde metninde var; bu itibarla okutma
dım. Yani, onlar zaten tutanaklara geçti; o bakımdan...
Buyurun efendim.
SALÎH KAPUSUZ (Devamla)- Sayın Başkan, sizin, bu önergeyi okutturup zabıtlara geçirme
niz lazım. Yoksa, ben, burada baştan sona okumak istemiyorum. Ancak, biraz önceki konuşmam
da da vurguladım; özellikle, bu geçici 5 inci madde -daha önce geçen diğer maddelerde olduğu gi
bi- birtakım konuları ihtiva ediyor. Bakınız, bunlardan bir tanesi şöyle: "Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce, Kamu Ortaklığı İdaresi projeleri kapsamında yer alan ve/veya -o da yanlış aslın
da- Kamu Ortaklığı Fonundan finanse edilen altyapı projeleri, ait oldukları proje kapsamından çı
karılarak, ilgili kurumların projeleri arasına alınmış sayılır. Bunların finansmanının Kamu Ortaklı
ğı Fonundan sağlanmasına devam olunur." Şimdi, yukarıdaki, fonla alakalı, idareyle alakalı fıkra
lar ayrı; bu, çok daha ayrı bir konum arz etmektedir. Hatta, bu yasa tasarısıyla buna yeni bir hüvi
yet kazandırılmaktadır.
Siz, daha önce birtakım müeyyideler uygulayarak, tutmuşsunuz, birtakım projelerin finansma
nı Kamu Ortaklığı Fonundan temin edildiği için, onun sahipliğini Kamu Ortaklığı Fonu olarak ka
bul etmişsiniz. Bu projelerin sahibi, bugün, devredecek yetkili kurum, Özelleştirme idaresi oluyor.
Bunun kaynağı, yine Kamu Ortaklığı Fonundan devam etmiş olmasına rağmen, "Kamu Ortaklığı
na ait olan bu projeler, altyapı tesisleri, ilgili kurumlara iade edilir" diyorsunuz. Bu ilgili kurumlar
da da belirsizlik söz konusudur. Nedir bu ilgili kurumlar; bakıyorsunuz, birtakım kurumlar, hem
Enerji Bakanlığını ilgilendiriyor hem bir başka bakanlığı ilgilendiriyor. Dolayısıyla, bu konuda da
açıklık söz konusu değildir.
Benim burada vurgulamak istediğim ve özellikle altını çizmek istediğim konulardan bir tane
si, diğer maddelerde de geçti ve "kamuoyunda çok yönlü değerlendirilmeye müsait olan kanun çı
kardığımız için, yarınki uygulamalarımızın da münakaşa konusu olmaması için, açıklık ilkesine uy
manız lazım" dedik. Hatta bu kanun tasarısının ilkelerinden bir tanesi de, açıklık ilkesidir. Yine,
burada, açıklık söz konusu değildir.
Dolayısıyla, biz, bu konunun tekrar Anayasa Mahkemesinden dönmemesi hususunda, madde
lerin Anayasaya aykırı olan kısımlarını müteaddit defa vurguladık; yine, vurgulamaya devam edi
yoruz. Ancak gördüğümüz odur ki, bunların düzeltilmesi konusuda bir eyleminiz söz konusu değil.
Yarın, dördüncü sefer Anayasa Mahkemesinden dönmesi halinde, yine bir suçlu arayacaksınız.
Kimdir o suçlu; işte bu konuyu, Anayasa Mahkemesine götürenlerdir. İşte, Seçim Yasasında görü
yoruz... Biz, o Seçim Kanunu çıkarken, yine buraya böyle iyi niyetle çıktık ve "bakınız, bu kanun
Anayasa Mahkemesine gidecek ve Anayasa Mahkemesinden dönecek" dedik; ama, siz yine kulak
larınızı tıkadınız. Bakın, bugün, Türkiye'de ciddî bir boşluk meydana geldi, sıkıntı meydana gel
di; tepenize âdeta soğuk bir bomba düştü. Dolayısıyla, duyarlı olmak, bu konularda, ikazlarımız
doğrultusunda...
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN-Lütfen, cümlenizi bağlar mısınız Sayın Kapusuz.
SALİH KAPUSUZ (Devamla)-Tamamlıyorum Sayın Başkan.
Bu konuda, sonuç itibariyle, şunu arz etmeye çalışıyorum: Kamu Ortaklığı Fonunun, özellik
le denetimi konusunda, idaresi konusunda, Özeleştirme Fonu ile Kamu Ortaklığı Fonu arasındaki
kaynak aktarımlarının -ilke olarak kabul ettiğimiz, madde metninde, olmayacağını iddia ettiğimizfaize ve borca gitmesi konusunda bir suiistimal meydana getirecektir. O aktarmalar sırasında, Ka
mu Ortaklığı Fonunu idare eden Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı ne yapacaktır; o kaynakların, fa
iz ve borç ödemelerinde kullanılması yolunda imkân temin edecektir. Bu husus ise, hem bu tasarı
ya hem de Anayasaya aykırılık ihtiva etmektedir.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Arz ederim. (RP sıralarında alkılar)
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kapusuz.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Kanun tasarısının geçici 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasının beşinci satırında yer alan "sağlan
masına" ifadesinden sonra gelmek üzere "eskisi'gibi" ifadesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT(Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN- Önergeye Hükümet katılıyor mu?
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
"ait oldukları proje kapsamından" ifadesinin "söz konusu proje kapsamından" şeklinde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT(Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet önergeye katılıyor mu?
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
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BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi :
Kanun tasarısının geçici 6 ncı maddesinin "ilgili kurumlar" ifadesinin "ilgili kurum ve kuru
luşların" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT(Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN- Hükümet önergeye katılıyor mu?
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. •
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Geçici 6 ncı maddenin beşinci fıkrasının birinci satırında yer alan "tarihten önce" ibaresinin
"tarihte" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT(Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Önergeye Hükümet katılıyor mu?
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor.
III.-YOKLAMA
BAŞKAN- Ancak, şu sırada bir yoklama talebi geldi.
Bunu maddede mi nazara alalım, yoksa önergelerde mi?..
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Şimdi, Sayın Başkan.
BAŞKAN-Öyle mi?.. Peki.
Aslında, salonda yeterli çoğunluk var; ama, yine de isteğinizi yerine getirelim.
Yoklama talebini okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Müzakerelere, toplantı yetersayısı olmadığı halde, devam edilmektedir. Yoklama yapılmasını
arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla
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H. Uluç Gürkan

Şaban Bayrak

Ankara

Kayseri

Mustafa Ünaldı

Ali Oğuz

Konya

İstanbul

Şinasi Yavuz

Ahmet Arıkan

Erzurum

Sivas

Hüseyin Erdal

Ahmet Remzi Hatip

Yozgat

Konya

Zeki Ünal

Fethullah Erbaş

Karaman

Van

BAŞKAN- İmza sahiplerinin burada olup olmadıklarını tespit edeceğim.
Sayın Uluç Gürkan?.. Burada.
Sayın Şaban Bayrak?.. Burada.
Sayın Mustafa Ünaldı?.. Burada.
Sayın Ali Oğuz?.. Burada.
Sayın Şinasi Yavuz?.. Burada.
Sayın Ahmet Arıkan?.. Burada.

,

Sayın Hüseyin Erdal?.. Burada.
Sayın Remzi Hatip?.. Burada.
Sayın Zeki Ünal?.. Burada.
Fethullah Erbaş?.. Burada.
.BAŞKAN- Şimdi, yoklama yapılacaktır.
(Yoklama Yapıldı)
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalarımıza devam ediyo
ruz.
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN Dİ
ĞER 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-Önergeye Hükümet ve Komisyon katılmamıştı.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
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Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Geçici 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasının birinci satırında yer alan "gereğince" ibaresinin
"uyarınca" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz Sa
yın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar.
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
6 ncı maddede "fonuna aktarılır" ibaresinin "fon hesabına aktanlır" şeklinde değiştirilmesini
arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz Sa
yın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
6 ncı maddenin "tutarlar" ifadesinin "miktarlar" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz Sa
yın Başkan.
BAŞKAN- Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
,
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi :
Geçici 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasının ikinci satırında yer alan "özelleştirme fonuna" ifa
desinin "özelleştirme fonu hesabına" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
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BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz Sa
yın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:

'

Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi
Geçici 6 ncı maddede yer alan "1.1.1995" ifadesinin "1.4.1995" olarak değiştirilmesini arz ve
teklif ederiz.
BAŞKAN- Komisyon, önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:

•

.

Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Geçici 6 ncı maddenin (b) bendinde yer alan "hesabı mevcudunda bulunan tutarlar" ifadesinin
"hesabında toplanan paralar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Geçici 6 ncı maddenin (a) bendinde yer alan "tutarlardan" ibaresinin "miktarlardan" olarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂEITİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Geçici 6 ncı maddenin (a) bendinde yer alan "fonuna bırakılan" ifadesinin "fonuna ayrılan"
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Geçici 6 ncı maddede yer alan "hesapta toplanan paraların" ibaresinin "hesabın" şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
• ' •
BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
SaymBaşkan.
BAŞKAN- Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Geçici 6 ncı maddenin ikinci satırında yer alan "kullanılmasına" ibaresinin metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
SaymBaşkan.
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BAŞKAN- Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:

.

Geçici 6 ncı maddenin dördüncü satırında yer alan "1.1.1995" ibaresinin " 1.4.1995" olarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyomz
Sayın Başkan.
BAŞKAN- Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Geçici 6 ncı maddenin ikinci satırında yer alan "oluşturulan" ibaresinin "oluşturulmuş bulu
nan" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN- Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın. Baş
kan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Geçici 6 ncı maddenin üçüncü satırında yer alan "31.12.1994" ibaresinin "31.3.1995" plarak
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN- Sayın Hükümet?..
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TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Geçici 6 ncı maddenin, altıncı satırında yer alan "durum tespiti protokolü" ibaresinin "proto
kol" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Sayın Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi
Geçici 6 ncı maddenin dördüncü satırında yer alan "1.1.1995" ibaresinin, "31.3.1995" olarak
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Kaülmıyoruz
v
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Sayın Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Geçici 6 ncı maddenin birinci fıkrasının ikinci satırında yer alan "3417 sayılı Kanun" ibaresin
den önce gelmek üzere "9.3.1988 tarihli ve" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
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BAŞKAN-Sayın Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Önerge kabul edilme
miştir.
Sayın milletvekilleri geçici 6 ncı madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.
Geçici 6 ncı maddeyi Komisyondan gelen şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Geçici 6 ncı madde kabul edilmiştir.
Geçici 7 nci maddeyi okutuyorum:
GEÇİCİ MADDE 7 - Bu Kanunla kurulan İdarenin 1994 yılı harcamaları, bu Kanundan ön
ceki mevzuat gereği yetkili makamlarca onaylanmış olan Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı bütçe
sinden karşılanır.
29.2.1984 tarihli ve 2983 sayılı Kanun ile diğer mevzuatta, Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu
na, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanına ve Kamu Ortaklığı Fo
nuna yapılmış olan atıflar, ilgisine ve hizmetin özelliğine göre bu Kanunla kurulan Özelleştirme
Yüksek Kuruluna, Özelleştirme İdaresine, Özelleştirme İdaresi Başkanına, Özelleştirme Fonuna,
Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına, Hazine ve Dışticaret Müsteşarına ve Yüksek Planlama Kuru
luna yapılmış sayılır.
BAŞKAN - Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Zeki Ünal; şahısları adına, Sa
yın Algan Hacaloğlu, Sayın Uluç Gürkan, Sayın Ali Dinçer ve Sayın Cevat Ayhan söz istemişler
dir.
Buyurun Sayın Ünal.
Sayın Ünal, süreniz 10 dakikadır.
RP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL(Karaman)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 720 sıra
sayılı, Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının geçici 7 nci maddesi üzerindeki görüş
lerimi arz etmek üzere, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlar, bu geçici madde, Özelleştirme İdaresinin 1994 yılı harcamalarının kayna
ğını göstermekte ve şöyle bir hüküm getirilmektedir: "Bu Kanunla kurulan İdarenin 1994 yılı har
camaları, bu Kanundan önceki mevzuat gereği yetkili makamlarca onaylanmış olan Kamu Ortak
lığı İdaresi Başkanlığı bütçesinden karşılanır.
29.2.1984 tarihli ve 2983 sayılı Kanun ile diğer mevzuatta, Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu
na, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanına ve Kamu Ortaklığı Fo
nuna yapılmış olan atıflar, ilgisine ve hizmetin özelliğine göre bu Kanunla kurulan Özelleştirme
Yüksek Kuruluna, Özelleştirme İdaresine, Özelleştirme İdaresi Başkanına, Özelleştirme Fonuna,
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarına ve Yüksek Planlama Ku
ruluna yapılmış sayılır."
Gerekçesi de şöyle: "Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 1994 yılma ilişkin idarî faaliyetleri
nin yürütülebilmesi için gerekli harcamaların; hizmette sürekliliğin sağlanması amacıyla, Kamu
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Ortaklığı İdaresi Başkanlığının 1994 yılı bütçesinden karşılanacağı öngörülmüştür." Her ne kadar
bu yılın bitimine az bir zaman kaldıysa da, bu düzenlemeyi tabiî karşılamamak mümkün değildir.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kadrosunun vüsati düşünüldüğünde, Kamu Ortaklığı İdaresi
Başkanlığından transfer edilecek paranın küçümsenmeyecek miktarda olacağını tahmin etmek güç
olmasa gerek; çünkü, geçen maddelerde kabul edildiği gibi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının
kadrosu, adeta yeni bir KİT oluşturacak büyüklüktedir; bütçesi ise oldukça büyüktür.
Kabul edilen 8 inci maddeye göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bütçesi, Özelleştirme
Fonunun yüzde 5'ini aşmayacak şekilde düzenlenmiştir. Burada yüzde 5 gibi bir sınır getirilmek
te; yani, İdarenin giderleri ne kadar fazla olursa olsun Özelleştirme Fonunun yüzde 5'ini aşamaya
cağı kayda bağlanmaktadır. Bu, neden yüzde 4 veya neden yüzde 7 değil de, yüzde 5'tir, bunun üze
rinde durmak istemiyorum; ancak, Özelleştirme Fonunun kaynakları dikkate alındığında yüzde 5'in
önemli bir meblağ tuttuğu ortadadır. Kaldı ki, özelleştirme uygulamaları sonucu sağlanan tüm ge
lirler, ile İdareye -yani, Özelleştirme İdaresine- devredilen kuruluşlardan elde edilen temettüler ve
özelleştirme uygulamaları çerçevesinde ihraç edilecek her türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli
evrakın satışından sağlanan gelirler, İdareye devredilen kuruluşlara sağlanan finansmandan elde
edilen gelirler ve diğer mevzuat ile tahsis edilen kaynaklar ve sair gelirler, Özelleştirme Fonu kay
naklarını oluşturmaktadır.
Elimizde kesin bilgi olmamakla beraber, yetkililerden basma yansıyan haberlere bakılırsa,
özelleştirilecek KİT'lerin değeri 50 ilâ 60 milyar dolar civarındadır. Özelleştirmeyi bir an için ka
bul etmiş olsak ve KİT'lere 60 milyar dolar değer biçilmiş olsa, demek ki, İdarenin bütçesi 3 mil
yar dolar civarında olacaktır. Özelleştirmeden 1995 yılında 5 ilâ 6 milyar dolar civarında gelir bek
lenmektedir.
Kamu Ortaklığı İdaresi, bilindiği gibi, PETKİM, TÜPRAŞ, Petrol Ofisi, Türk Hava Yolları
ve Erdemir'in yüzde 95'ine sahiptir ve 1995 yılında özelleştirilecek KİT'ler arasında bu kuruluş
lar sayılmaktadır, ki, TÜPRAŞ' tan beklenen gelir 2 milyar dolar, Petrol Ofisinden beklenen 1 mil
yar dolar, Erdemir'den beklenen 1 milyar dolar, Türk Hava Yollarından beklenen 1 milyar dolar,
PETKİM'den beklenen 1 milyar dolardır.Bu kuruluşların yüzde 95'i Kamu Ortaklığı İdaresinin ol
duğuna göre, yaklaşık 5,5 milyar dolarlık net bir gelir sağlanacaktır. Ancak, bu 5,5 milyar doların
yüzde 5'î yaklaşık 250-300 milyon dolar tutacağından, bugünkü kura göre hesap ettiğimizde, -ya
ni 36 500 lira üzerinden- 10 trilyon liraya baliğ olacaktır.
1995 Millî Yılı Bütçe Yasa Tasarısı şu anda Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmektedir.
Kamu Ortaklığı İdaresinin 5 tane KİT'i özelleştirmesinden dolayı sağlayacağı gelir, Plan ve Bütçe
Komisyonunda görüşmeleri yapılıp bütçeleri kabul edilen 4 tane bakanlığın toplam rakamlarını he
men hemen aşmış olacaktır. Mesela, Orman Bakanlığının bütçesi 3,3 trilyon, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlğının bütçesi 1,8 trilyon, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bütçesi 2,6 trilyon ve Tu
rizm Bakanlığının bütçesi 1,8 trilyondur. Bu bakanlıkların bütçesinin toplamı yaklaşık 9,5 trilyon
yapmaktadır, ki, Kamu Ortaklığı İdaresinin 1995 yılında hedeflediği bütçe de aşağı yukarı bu ci
vardadır.
Değerli arkadaşlar, aslında, Hükümetin, ekonomik alanda bugüne kadar uyguladığı politika
lar güven vermediği için, özelleştirme faaliyetinde de beklenen performansı göstereceği kanaatin
de değiliz. Bu konudaki tereddütlerimizi artıran en önemli faktörlerden bir tanesi, 1995 yılı büt
çesiyle diğer ekonomik göstergelerdir. Hükümet, her şeyden önce, ekonomik hedefleri tutturamadığı için, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planını devreden çıkarma ihtiyacını duymuştur. Bunun ye-338-
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rine, 1995 yılı geçiş programı hazırlamıştır. Bu programda hedefler iyimser seçilmiştir; ama, 1994
yılı gerçekleşme oranlarına baktığımız zaman, 1995 yılı hedeflerinin tutturulması konusunda da
ciddî endişeler vardır.
Bilindiği gibi, 1995 Malî Yılı Gider Bütçesi 1 katrilyon 331 trilyon lira olarak hazırlanmıştır.
Buna karşılık, bütçe gelirlerinin 1 katrilyon 133 trilyon lira olacağı tahmin edilmektedir. Böylece,
1995 yılı için beklenen bütçe açığı 198 trilyon liradır.
.
1995 yılı bütçesinde öngörülen toplam 1 katrilyon 287 trilyonluk harcamaların yaklaşık yüz
de 32'si personel giderlerine ve yüzde 29'u faiz ödemelerine ayrılmıştır; yani, bütçenin yüzde 61'lik
bölümünün borç ödemeleriyle, personel harcamalarına gideceği anlaşılmaktadır. Yatırımlara ayrı
lan pay ise 128 trilyon liradır. Böylece, 1995 yılı bütçesi, bir önceki gibi, yine personel giderleriy
le, borç ödemelerini düzenleyen bir doküman görünümüne bürünmüş olmaktadır.
Değerli arkadaşlarım, her şeyden evvel, diğer ekonomik göstergeler de, maalesef, şu anda Hü
kümetin politikasının iflas etmekte olduğunu göstermektedir ve özelleştirme konusundaki çabala
rın da, 1995 ve onu takip eden yıllarda istenilen sonucu vermeyeceği şeklinde bizde bir kanaat oluş
turmaktadır.
Diğer ekonomik göstergelere kısaca temas ettiğimiz zaman şunu görüyoruz: Maalesef, 1994
yılında büyüme hedefi olarak yüzde 4,4 alındığı halde, bu, yıl sonu itibariyle, yüzde -3,8 olacak
tır. Yani, ekonomideki büyüme, gerçekten büyüme değil, tabiî ki, küçülmedir ve negatif seyretmek
tedir.
Nüfus artışını yüzde 2,2 olarak kabul ettiğiniz takdirde...
BAŞKAN- Sayın Ünal, lütfen cümlenizi tamamlayın. Zaten, ekonomik göstergeleri okuyorsu
nuz; maddeyle ilgili hiç konuşmuyorsunuz. Yani, siz İçtüzüksel haklarınızı kullanıyorsunuz; ama,
şurada konuşurken de, rica ediyorum, İçtüzüğe biraz uygun hareket edin. (RP sıralarından gürültü
ler)
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)- Başkan, bunlar mühim şeyler.
BAŞKAN- Efendim, genel ekonomik göstergelerin, maddeyle bir ilgisi yok ki...(RP sıraların
dan gürültüler)
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) Olur mu efendim, olur mu?!
BAŞKAN- Maddeyi okuyun da ondan sonra...
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)- Sayın Başkan, bunları öğreneceğiz, bunlar mühim.
BAŞKAN- Sizden öğrenecek değilim.
Arkadaşlar, bu bir atıf maddesi... Rica ediyorum...
Sayın Ünal, buyurun devam edin.
ZEKİ ÜNAL (Devamla)- Sayın Başkan, acaba, bu özelleştirme konusu, ekonomiyle ilgili de
ğil midir?.. Özelleştirmeyi yapacak olan siyasal iktidarın bir...
BAŞKAN- Efendim, tasarının her maddesi ayrı bir konu. Buraya gelip, bir kanun tasarısının
50 maddesinde de hep aynı şeyleri söyleyecek değilsiniz ki.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Aynı şeyi mi söylüyor?
BAŞKAN- Son cümlenizi söyler misiniz, rica ediyorum.
Buyurun efendim.
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ZEKİ ÜNAL (Devamla)- Evet, söyleyeceğim Sayın Başkan.
BAŞKAN- Bizim görevimiz hatırlatmak; ama, bunun takdiri size ait.
ZEKÎ ÜNAL (Devamla)- Sayın Başkan, siz Başkanvekili olmadan evvel, Genel Kurulda, mil
letvekili iken, söz attınız. Şu anda zabıtlar yanımda değil; ama...
BAŞKAN- İçtüzük hükümlerine çok riayet ediyordum. Tavsiyelerimi dinleyin.
ZEKİ ÜNAL (Devamla)- ...Orada, siz, aynen şöyle söylüyordunuz: "Buradaki bir milletveki
li, istediği gibi konuşur, kimse karışamaz; karışırsa, ben, onun kafasını keserim".
BAŞKAN^ Hayır, öyle bir cümlem yok.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Dün, dündür; bugün, bugündür!..
ZEKİ ÜNAL (Devamla)- Ben, size yarın zabıtları getireceğim ve göstereceğim; bu cümleler
aynen zabıtlarda vardır. ANAP iktidarda, siz muhalefette iken aynen bu şekilde ifadeniz vardır.
Yarın o zabıtları getireceğim ve bizzat okuyacağım. (RP sıralarından alkışlar) "Ben, onun kafası
nı keserim" ifadesi aynen size aittir ve buradaki milletvekili arkadaşlarımızın huzurunda da ben bu
nu ispat ederim.
BAŞKAN- Sayın Ünal, hatalar taklit edilmez, meziyetler taklit edilir. (RP sıralarından "Bra
vo" sesleri, alkışlar)
ZEKİ ÜNAL (Devamla)- Sayın Başkan, o zaman -bütün bunlarla beraber- Hükümetin, bu söy
lediğiniz konular ve ikazlar ışığında, meseleyi, olumlu bir mecra istikametinde götüreceği ümit ve
temennisiyle, hepinize saygılar sunuyorum.(RP sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Ünal.
Gruplar adına, başka söz talebi?.. Yok.
Şahıslar adına Sayın Algan Hacaloğlu?.. Yok.
Sayın Uluç Gürkan?.. Yok.
Sayın Ali Dinçer?.. Yok.
Sayın Cevat Ayhan; konuşmak istiyor musunuz efendim?..
CEVAT AYHAN (Sakarya)-Hayır, Sayın Başkan.
BAŞKAN-Madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır.
Sayın milletvekilleri, hepimiz epey yorulduk sayılır.
Saat 20.00'de toplanmak üzere, oturumu kapatıyorum.
(Kapanma Saati: 18.35)

—;
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati :20.00
BAŞKAN: Başkanvckili Kamer GENÇ
KÂTİP ÜYELER: Kadir BOZKURT (Sinop), Abbas İNCEAYAN (Bolu)

>©
BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 40 mcı Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyo
rum.
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN
DİĞER İŞLER (Devam)
12. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Mil
letvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; Özelleştirme Uygulamalarının
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Teklifi ile Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (2/1196,1/773) (S. Sayısı: 720) (Devam)
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
Sayın milletvekilleri, yasa tasarısının geçici 7 nci maddesiyle ilgili önergelerin okunmasında
kalmıştık; şimdi, önergeleri önce geliş sırasına göre okutup, sonra aykırılık derecelerine göre işle
me koyacağız.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
• Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrası
nın ikinci satırında yer alan "mevzuat" ibaresinden sonra gelmek üzere "hükümleri" ifadesinin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Adana

Hatay

Sami Sözat

Ahmet Sezai Özbek

Balıkesir

Kırklareli
Ali Yalçın Öğütcan
Adana

Gerekçe : Yapılan bu eklemeyle, madde daha anlamlı hale getirilmiş olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrası
nın ikinci satırında yer alan "makamlarca" ibaresinin "makamlar tarafından" şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Adana

Hatay
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Sami Sözat

Ahmet Sezai Özbek

Balıkesir

Kırklareli
Ali Yalçın Öğütcan
Adana

Gerekçe: Önerilen bu düzeltmeyle, madde metnindeki anlam bozukluğu giderilmiş olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrası
nın üçüncü satırında yer alan "karşılanır" ibaresinin "ödenir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif
ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Adana

Hatay

Sami Sözat

Ahmet Sezai Özbek

Balıkesir

Kırklareli
Ali Yalçın Öğütcan
Adana

Gerekçe: Önerilen bu değişiklikle maddeye açıklık getirilmiş olacaktır.

' ' ,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrası
nın ikinci satırında yer alan "onaylanmış olan" ibaresinin, "onaylanan" şeklinde değiştirilmesini arz
ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Adana

Hatay

Sami Sözat

Ahmet Sezai Özbek

Balıkesir

Kırklareli
Ali Yalçın Öğütcan
Adana

Gerekçe: Önerilen bu değişiklikle, maddedeki anlam bozukluğu giderilmiş olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının
üçüncü satırında yer alan "olan" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Adana

Hatay

Sami Sözat

Ahmet Sezai Özbek
Kırklareli

Balıkesir
Ali Yalçın Öğütcan
Adana

Gerekçe: Bu şekilde, maddedeki ifade bozukluğu giderilmiş olacaktır.
- 342 -

T.B.M.M.

B:40

23.11.1994

0:3

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının
birinci satınnda yer alan "diğer mevzuatta" ibaresinin "diğer ilgili mevzuatta" şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Adana

Hatay

Sami Sözat

Ahmet Sezai Özbek

Balıkesir

Kırklareli
Ali Yalçın Öğütcan
Adana

Gerekçe: Önerilen bu değişiklikle, mevzuatın kapsamı belirtilerek, maddeye açıklık getirilmiş
olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının
sekizinci satınnda yer alan "sayılır" ibaresinin "kabul edilir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif
ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Adana

Hatay

Sami Sözat

Ahmet Sezai Özbek

Balıkesir

Kırklareli
Ali Yalçın Öğütcan
Adana

Gerekçe: Önerilen bu değişiklikle, maddenin anlam bakımından uyumlu hale getirilmesi sağ
lanacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasansının geçici 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının
dördüncü satırında yer alan "kurulan" ibaresinin "kurulmuş olan" şeklinde değiştirilmesini arz ve
teklif ederiz.
Turgut Tekin

.

Abdullah Kınalı

Adana

Hatay

Sami Sözat

Ahmet Sezai Özbek

Balıkesir

Kırklareli
Ali Yalçın Öğütcan
Adana

Gerekçe: Yapılan bu değişiklikle, madde metnindeki ifade bozukluğu giderilmiş olacaktır.
BAŞKAN- Şimdi de önergeleri, aykırılık derecelerine göre işleme koyacağım.
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
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Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının
üçüncü satırında yer alan "olan" ibaresinin madde metninden çıkanlmasmı arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTÎN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Sayın Başkanım, karar yetersayısının aranmasını istiyoruz...
BAŞKAN-Tamam, karar yetersayısını arayacağım.
Önergeyi kabul edenler...
Etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur.
Sayın grup başkanvekilleri, kaç dakika ara verelim?
TURHAN TAYAN(Bursa)- Sayın Başkan, arkadaşlar burada, zil herhalde duyulmadı. (DYP
sıralarından "Gelenler var" sesleri)
BAŞKAN-Efendim, gelen arkadaşlarımızla bile karar yetersayısı yok.
Birleşime 5 dakika ara veriyorum.
(Kapanma Saati: 20.06)

®
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 20.15
BAŞKAN: Başkanvckili Kamer GENÇ
KÂTİP ÜYELER: Kadir BOZKURT (Sinop), Abbas İNCEAYAN (Bolu)
-

©

•

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 40 inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açı
yorum.
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
12. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Mil
letvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; Özelleştirme Ugyulamalarının
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, İ/773) (S. Sayısı 720) (Devam)
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, müzakere etmekte olduğumuz yasa tasarısının geçici 7 nci
maddesi üzerinde verilen önergelerin oylanması sırasında, karar yetersayısının aranması istenmiş;
yapılan oylamada karar yetersayısı bulunamadığı için, birleşime ara vermiştim; görüşmelere kaldı
ğımız yerden devam ediyoruz.
Hükümet ve Komisyon yerinde.
Önergeye, Hükümet ve Komisyon katılmamıştı.
Önergeyi yeniden oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul
edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci satırında yer
alan "onaylanmış olan" ibaresinin "onaylanan" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)-Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
* Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
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720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü satırında yer
alan "karşılanır" ibaresinin "ödenir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTÎN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci satırında yer
alan "makamlarca" ibaresinin, "makamlar tarafından" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu ?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTÎN KURT(Kocaeli) Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK(Tokat)- Katılmıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Oylarınıza sunuyorum:Kabul edenler...Etmeyenler...Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi
720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci satırında yer
alan "mevzuat "ibaresinden sonra gelmek üzere, "hükümleri" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif
ederiz.
BAŞKAN -Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT(Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK(Tokat)- Katılmıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Oylarınıza sunuyorum:Kabul edenler...Etmeyenler...Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi :
720 sıra sayılı kanun tasansınmın geçici 7 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci satırında
yer alan "diğer mevzuatta" ibaresinin, "diğer ilgili mevzuatta"şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz.
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BAŞKAN -Komisyon önergeye katılıyor mu ?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT(Kocaeli)-Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK(Tokat)- Katılmıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Etmeyenler...Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi
720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının sekizinci satırında
yer alan "sayılır" ibaresinin, "kabul edilir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT(Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK(Tokat)- Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...Etmeyenler...Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
720 sıra sıyılı kanun tasarısının geçici 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü satırında
yer alan, "kurulan" ibaresinin, "kurulmuş olan" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT(Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK(Tokat)-Katılmıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Geçici 7 nci maddeyi, Komisyondan gelen şekliyle oylarınıza sunuyorum:Kabul edenler...Et
meyenler...Geçici 7 nci madde kabul edilmiştir.
Geçici 8 inci maddeyi okutuyorum :
GEÇİCİ MADDE 8. - Kamu Ortaklığı Fonunun kullanım alanları ile ilgili olarak, bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihe kadar Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından yüklenilmiş bulunulan borçlar,
ödeme tarihlerinde Kamu Ortaklığı Fonundan ödenir. Kamu Ortaklığı Fonunda yeterli imkân bu
lunamaması halinde söz konusu borçlar Özelleştirme Fonundan karşılanır.
BAŞKAN- Madde üzerinde, grupları adına; Refah Partisi Grubu adına Sayın Salih Kapusuz,
Anavatan Partisi Gnıbu adına Sayın Selçuk Maruflu; şahısları adına, Sayın Algan Hacaloğlu.Sayın
Uluç Gürkan, Sayın Ali Dinçer ve Sayın Cevat Ayhan söz istemişlerdir.
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Sayın Kapusuz, buyurun efendim.
Konuşma süreniz 10 dakikadır.
RP GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gö
rüşülmekte olan yasa tasarısının geçici 8 inci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
Bu madde -şayet maddeye dikkat edilmişse- "Kamu Ortaklığı Fonunun kullanım alanları ile
ilgili olarak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından yükle
nilmiş bulunan borçlar, ödeme tarihlerinde Kamu Ortaklığı Fonundan ödenir. Kamu Ortaklığı Fo
nunda yeterli imkân bulunamaması halinde söz konusu borçlar Özelleştirme Fonundan karşılanır"
diyor.
Şimdi, daha önceki maddelerde, Kamu Ortaklığı İdaresinin, yönetiminden bağlanmasına va
rıncaya kadar, kapsam içerisinde bulunan yatırımlara varıncaya kadar, meseleleri değerlendirirken,
müteaddit defalar konuşmuştuk. Kamu Ortaklığı Fonundan bugüne kadar -gözden geçirdiğimiz
takdirde- birçok yatırımlara iştirak edildiğini görüyoruz. Fondan finanse edilen barajlar, hidroelekt
rik santralları, içme suyu projeleri var. Yukarıdan aşağı, yetkililerin ifade ettiği, kamuoyuna ilan et
tiği, uygulamalarda gördüğümüz kaynaklar sıralanmış. Yaklaşık 25 tane baraj var. Daha sonradan
ilave olanlar, bilmiyorum ne kadar. Bu arada, içme suyu projeleri var. Bu içme suyu projelerin
den bir tanesi de Manavgat içme suyu.
Şimdi -bir önceki geçici maddede de geçti- bunların kurumlarına iadesi söz konusu. Acaba,
Manavgat içme suyundan elde edilecek içme suyuyla ilgili proje hangi kuruma iade edilecek ve bu
kurum, bunu, bu milletin çocukları için içme suyuyla ilgili proje olarak mı kullanacak; yoksa, bu
güne kadar, yetkililerce net ifade edilmeyen bir başka amaç için mi kullanacak? Gensoru oylama
sında da, bu sual özellikle vurgulandı. Hatta, Sayın Başbakan, özellik arz eden bir oturumda, Dı
şişleri Bakanını da yanma almadan, birtakım brifingler aldı. Bu brifinglerden başka, bir de proto
kol ve anlaşmalar imzalandı; bunlardan bir tanesi de su projesiyle alakalı.
Şimdi, dikkat edin, bu memleketin bütün kaynaklarından elde edilen değerler, Özelleştirme
Fonunda, Kamu Ortaklığı Fonunda toplanacak; bıi toplanan değerler, birtakım kaynaklara tahsis
edilecek... Bunlarla ilgili ödemelerden gelen birtakım yükümlülüklerde söz konusu. Ne diyor?.. Bu
Kanun yürürlüğe girinceye kadaır, Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından ödenecek olan bu borçlar, yi
ne, Kamu Ortaklığı Fonu tarafından ödenmeye devam edilecek; yeterli imkân bulunamaması halin
de, Özelleştirme Fonundan aktarma yapılacak. Yine, olay, biraz önce ifade ettiğim konuyla bütün
lük arz etmektedir.
Bakınız, değerli arkadaşlar, 30.9.1994 itibariyle, 1986-1994 yılları arasında tahsil edilen se
kiz yıllık özelleştirme gelirlerini, toplam olarak arz ediyorum: Blok satıştan hisse satışlarına varın
caya kadar temettü gelirlerine varıncaya kadar tahsil edilen sekiz yıllık özelleştirme geliri, dolar ba
zında 2,8 milyar dolar.
Bakınız, aynı şekilde, burada, giderler olarak -önceki uygulamaları, yaklaşık sekiz yıllık uy
gulamaları arz ediyorum- özelleştirme sonucu ilgili kuruluşlara ödenen pay yaklaşık yüzde 12, ser
maye iştiraki olarak yüzde 59,1, Hazineye aktarma olarak ise yüzde 13,15'tir. Şimdi, özellikle,
Anamuhalefet Partisinin de -güya- girişimleriyle maddeye konulmuş olan "aktarma olmayacak,
borç ve faiz ödemelerinde kullanılmayacak" diye ifade edilen hüküm, maalesef, işte bakınız, bu
rada da ifadesini bulmuş oluyor. Kamu Ortaklığı Fonunda yeterli miktarda kaynak olmadığı tak-348-
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dirde, ne yapılacak; Özelleştirme Fonundan temin edilecek. Şimdi, Özelleştirme Fonundan Kamu
Ortaklığı Fonuna aktarılmış olan bu paralar, şimdiye kadar borç olarak tekeffül ettiği bütün alanla
ra gönderilmiş olacak.
Şimdi, bu borcun limiti ne kadar bilmiyorum; yani, Kamu Ortaklığı Fonunun, Kamu Ortaklı
ğı İdaresi tarafından ödemekle yükümlü olduğu borç ne kadar; bunun, tasarının bir yerinde açık
lanmış olması lazımdı; fakat, belli değildir. Yarın, bu madde gerekçe gösterilerek, birçok kaynak
bu alana tahsis edilebilir. Bizim buna mâni olmamız da mümkün değildir. Hani derler ya, çoba
nın gönlü olursa, tekeden süt çıkarır; bu, ona benzer. Deyin ki, siz ne kadar konuşursanız konuşun,
bu tasarı kanunlaştıktan sonra bile, biz, bir kılıfını buluruz, buralardan toplanacak kaynağı ihtiyaç
larımıza aktarırız. Maalesef -inşallah görmeyiz ama- bunu göreceğimiz kanaatindeyiz; çünkü, bu
rada denetim yok. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna verilmiş olan denetimlerin, Türkiye
Cumhuriyeti dönemindeki uygulamalarının sonuçlarını, KİT Komisyonunun denetimlerinde görü
yoruz. ANAP döneminden kalma, üç dört yıl, hatta dört beş yıl denetimi yapılmamış olan kurum
lar var; bunların denetimini hâlâ bitiremedik. Yarın İdare ve siyasî iktidar istediği takdirde, Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulunun çalışmalarını, -raporların arasında- yıllarca mahkûm edip,
muhafaza edebilir ve üzerinden geçen zaman diliminden sonra, Özelleştirme İdaresinin yapmış ol
duğu uygulamalardan dolayı bir denetimsizlik söz konusu olacaktır. Bu noktadan hareketle, biz,
Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak müdahale edemeyince ne olacak; zaten, Kamu Ortaklığı İda
resi, Kamu Ortaklığı Fonu, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına ait olduğundan dolayıdır ki, bu ak
tarmaları istediği gibi kullanma imkânına sahip olacak. Biz, bu konuda, hem siyasî İktidarı hem de
idarenin yetkililerini uyarıyoruz.
Sayın Bakanımızın ulaşabileceği kaynaklar kendisine yakınsa, şunu öğrenmek istiyorum: Ka
mu Ortaklığı İdaresi tarafından, kaynak itibariyle Kamu Ortaklığı Fonunun ödemesi gerekli olan
borç miktarı belli midir? Bu geçici maddede, kaynağın yeterli olmaması hali göz önünde bulundu
rularak, aktarılması düşünülen miktarla ilgili belirli bir zaman mı düşünülüyor? Bunun da açıklı
ğa kavuşturulmasının gerekli olduğu kanaatindeyim.
Bir diğer manada, bakıyorsunuz, Kamu Ortaklığı Fonunun kaynakları şunlardan oluşuyor:
Akaryakıt Tüketim Vergisi, işletme gelirleri, kalkınmada öncelikli yörelerle ilgili geri dönüşler,
KİT'lerden elde edilen tahsilat, özelleştirme gelirleri, bütçeden alınan pay ve diğer gelirler olarak
gözüküyor. Ayrıca, borçlanma suretiyle sağlanan gelirler; ki, iç borçlanma, gelir ortaklığı senedi
ihracı ve dış borçlanma kaynak olarak gözükmekte.
Giderleri olarak da "altyapı tesisleri finansmanı" diyor, baraj, içme suyu, serbest bölge, otoyol
istihkak ve kamulaştırma, işletme giderleri, gelir payı ödemeleri, KİT'ler adına gelir payı ödemele
ri, genel bütçeye aktarma, kalkınmada öncelikli yörelerle alakalı kredi iştirakleri, özelleştirme gi
derleri ve diğerleri...
Bir de borç ödemeleri var ki, iç borç ödemesi ve dış borç ödemesi, bundan önceki düzenle
mede, kaynaklar olarak, gelir ve giderler olarak tespit edilmiştir ve uygulamada var olan bunlardır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Tamamlıyorum Sayın Başkan.
Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum: Bu tasarının sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Çıka-:
rılacak bu kanunun -yine, tekrar olması babında söylüyorum ki- yarın, sizi ve kamuoyunu rahatla
tacak açıklık içerisinde olması lazım; aksi takdirde, bundan sonraki eylemleriniz daha çok müna-349-
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kaşa edilebilir. Bu münakaşalara fırsat verilmemesi konusunda bir nevî uyarıda bulunmuş oluyor,
hepinizi saygıyla selamlıyorum.(RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kapusuz.
ANAP Grubu âdına Sayın Selçuk Maruflu; buyurun.
Süreniz 10 dakika.
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar;
bu tasarının, görüşmekte olduğumuz geçici 8 inci maddesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda müzake
re edilirken yaptığımız görüş teatisinde, biz, bütün dünyadaki uygulamalara paralel olarak, özelleş
tirmenin, ekonomiyi ıslah edecek, iyiye doğru götürecek araçlardan bir tanesi olduğu inancıyla, ku
rulacak olan Özelleştirme İdaresinin, sadece ve sadece kendi işiyle meşgul olması, esasen çok ağır
ve kompleks olan bu işin dışında başka işlerle meşgul olmamasını düşündük. Zaten, bundan önce
görüşülen maddede de çalışanların tasarruflarının nemalandırılması ve takibi konusu, bildiğiniz gi
bi, kabul edilen daha önceki geçici maddeyle, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına intikal ettirilmiş
ti; bu da, özelleştirme idaresini bir başka işten kurtarmak düşüncesiyle yapılmıştır.
Şimdi, geçici 8 inci maddede bahsedilen, Kamu Ortaklığı Fonunun kullanım alanıyla ilgili ola
rak, Türkiye'de, daha önce başlatılan projeler var. Bunlar, önemli projelerdir. Hükümetler değişir;
ama, devletin değişmesi söz konusu değildir; sürekliliği vardır. Devletin, taahhütleri vardır. Devle
tin, bu projeleri bitirme yükümlülüğü vardır.
Bu nedenle, biz, bu borçlarla ilgili hususu, biraz sonra vereceğimiz bir önergeyle açıklığa ka
vuşturuyoruz. Bu madde, "Yatırım projelerinin finansmanı ve borçlar" şeklinde olacaktır. Bu yatı
rım projeleri ve dolayısıyla buradan oluşan borçların bitim tarihlerine kadar Kamu Ortaklığı Fonu
nun bir yüklemi, bir taahhüdü vardır. Hatta, Kamu Ortaklığı Fonunda yeterli imkân olmadığı tak
dirde, bu borçların Özelleştirme Fonundan da karşılanması söz konusudur; ama, ne zamana kadar;
bu projelerin ve borçların hitama ermesine kadar. Bu borçlar ve başlanmış olan projeler bittikten
sonra, Kamu Ortaklığı Fonu, tekrar kendi alanında, Özelleştirme Fonunda, üstüne düşen ve bu ka
nun tasarısıyla tadat edilen görevlerini yerine getirmek üzere faaliyette bulunacaktır. Bu madde,
bunu öngören bir maddedir. Kanun tasarısının genelinde olduğu gibi, bu maddeyi de açıklamak için
söz aldım ve desteklediğimizi de ifade ediyorum.
Bu düşüncelerle, hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Maruflu.
Şahısları adına söz talebinde bulunanlardan konuşmak isteyen?..Yok.
Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir.
Maddeyle ilgili önergeler vardır; okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 8 inci maddesinin üçüncü satırında
yer alan "borçlar" ibaresinden önce gelmek üzere "yatırım projelerinin finansmanı ve" ibaresinin
eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Selçuk Maruflu

Refik Arslan

Şükrü Yürür

İstanbul

Kastamonu

Ordu

Elaattin Elmas

Işın Çelebi

Halit Dumankaya

İstanbul

İzmir

İstanbul
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Gerekçe: Yapılan bu değişiklikle maddenin kapsamına açıklık getirilmiş olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 8 inci maddesinin aşağıdaki şekil
de yeniden düzenlenmesini arz ve teklif ederiz.
Kamu Ortaklığı Fonunun kullanım alanlarıyla ilgili olarak, bu kanunun yürürlüğe girdiği tari
he kadar Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından yüklenilmiş olan yatırım projelerinin finansmanı ve
borçlar, ödeme tarihlerinde Özelleştirme Fonundan ödenir. Özelleştirme Fonunda yeterli miktar
bulunmaması halinde söz konusu borçlar Kamu Ortaklığı Fonundan karşılanır.
ihsan Saraçlar

Sait Kemal Mimaroğlu

Turhan Tayan

Samsun

Ankara

Bursa

Nevzat Ercan

Hannan Özüberk

Sakarya

Gaziantep

Gerekçe: Yapılan bu yeni düzenlemeyle Özelleştirme Fonunun nakit imkânları çerçevesinde
önceki altyapı projelerinin finansmanına katkıda bulunması sağlanmış olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 8 inci maddesinin ikinci satırında
yer alan "bu kanun yürürlüğe girdiği tarihe kadar" ifadesinin "bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte"
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Sami Sözat

Adana

Hatay

Balıkesir

Ahmet Sezai Özbek

Ali Yalçın Öğütcan

Kırklareli

Adana

Gerekçe: Yapılan bu değişiklikle, kanundaki ifade bütünlüğü temin edilmiş olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 8 inci maddesinin dördüncü satırın
da yer alan "yeterli imkân" ifadesinin "yeterli finansman" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif
ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Sami Sözat

Adana

Hatay

Balıkesir

Ahmet Sezai Özbek

. Ali Yalçın Öğütcan

Kırklareli

Adana

Gerekçe: Önerilen bu değişiklikle maddedeki ifadeye açıklık kazandırılmış olacaktır.
BAŞKAN- Şimdi, Anayasaya aykırılık önergesini okutacağım ve önce onu işleme koyacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
"Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünda Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Geçici Madde 8'dc yer alan "Kamu Or
taklığı Fonunun kullanım alanlarıyla ilgili olarak, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Kamu
Ortaklığı İdaresi tarafından yüklenilmiş bulunan borçlar, ödeme tarihlerinde Kamu Ortaklığı Fo-351-
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nundan ödenir. Kamu Ortaklığı Fonunda yeterli imkân bulunamaması halinde söz konusu borçlar
Özelleştirme Fonundan karşılanır" ifadesi, metniyle ve tasarının tümüyle birlikte değerlendirildi
ğinde, Anayasanın 5, 10 ve 160 inci maddelerine aykırılık taşımaktadır.
Görüşmelerde Anayasaya aykırılık yönünden değerlendirilmesini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.

"

Mustafa (İnaldı

Hüseyin Erdal

Cevat Ayhan

Konya

Yozgat

Sakarya

Musa Demirci

İsmail Coşar

Salih Kapusuz

Sivas

Çankırı

Kayseri

Fethullah Erbaş

Kemalettin Göktaş

Hüsamettin Korkutata

Van

Trabzon

Bingöl

BAŞKAN-Önergeye Komisyon katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)-Katılmıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN-Önergeye, Komisyon ve Hükümet katılmıyor.
Sayın Kapusuz, konuşacak mısınız efendim?
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Evet efendim.
BAŞKAN- Buyurun Sayın Kapusuz.
Süreniz 5 dakikadır.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyo
rum.
Biraz önceki konuşmamda, bu tasarıdaki birtakım belirsizlikleri ve kullanılacak kaynakların
miktarı konusundaki ciddî endişelerimi ifade etmeye çalışmıştım. Şu anda görünen de o ki, Anava
tan Partisi Sözcüsü arkadaşımız da bizim görüşümüzü âdeta teyit ediyorlar ve verdikleri yeni bir
önergenin de -ki, Genel Kurul kabul eder mi, bilmiyorum- finansman giderleri, proje giderleri ola
rak kaynak aktarılması ve aynı zamanda projeler bitinceye kadar harcamaların Kamu Ortaklığı Fo
nu kaynaklarından devam etmesi doğrultusunda olduğunu ifade ettiler.
Şimdi, dikkat buyurursanız, Kamu Ortaklığı Fonunun, bugüne kadar birçok yatırıma kaynak
teşkil etmiş olduğunu görürsünüz. Tasarının bundan önceki maddelerinden bir tanesinde de, yapıl
mış olan bu yatırımların, bundan sonra ilgili kurum ve kuruluşlara devredileceği ifade edilmekte
dir.
Şimdi, tasarının kabul etmiş olduğunuz ilğili bazı maddelerinde de, bu fon kaynaklarından büt
çe açıklarına ve borç ödemelerine harcama yapılmayacağı açıkça ifade ediliyor olmasına rağmen;
şu ana kadar devam eden projeler ve bunlara kaynak temini konusunda Özelleştirme Fonundan ak
tarmaların da devam etmiş olması ve özellikle;, yapılacak bu aktarmalarda, miktarın da belirsizliği,
.hakikaten, üzerinde durmaya değer konular olduğu kanaatindeyim.
Bakınız, bu projelerin yine yatırımlarıyla alakalı -biraz önce saydıklarıma ilave olarak- Kamu
Ortaklığı Fonu, 1984 yılında çıkarılan 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının
ı - 352 -
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Hızlandırılmasıyla İlgili Kanunla kurulmuştur. Fonun kuruluş amacı, vatandaşlara dengeli ve gü
venilir gelir sağlamak, tasarrufları teşvik etmek, bu suretle oluşan kaynakları yatırımlara kanalize
etmektir.
Vatandaşlara dengeli ve güvenilir gelir sağlamayı amaçlayan bu müessese," bugün, bu kaynak
lar itibariyle toplanmış olan imkânları ne yapmaktadır; birtakım projelere tahsis etmektedir; ancak,
tahsis edilen bu kaynaklara, bir diğer boyutu itibariyle, altyapı tesisleri finansmanı -ki, bunlar, oto
yollar, barajlar ve içme sularıdır- ve kalkınmada öncelikli yörelerin finansmanı konusunda baktığı
mız takdirde, bugün, Hükümet üyeleri arasında bile, Hükümete mensup siyasî partiler arasında bi
le "vay efendim, Adıyaman'da tahsis edilmiş olan bu kaynaklar şimdiye kadar niye kullanılmıyor
du da şimdi kullanılmaya başlanmıştır; bu bir suiistimaldir" şeklinde değerlendirme konusu oldu
ğunu görüyoruz.
Buralarda yapılan -genel olarak ifade etmeye çalışıyorum- birçok yatırımın kaynağı, işte, böy
le, belirli alanlara tahsis edilmiştir; ama, kamu vicdanında, kullanış gayesinin siyasî amaçlar ihtiva
edebileceği ve uygun olmadığı yönünde düşüncelerin hâkim olmasına rağmen, yatırımlara yönlen
dirilmesi ve bu kaynakların bu alanda tahsisine devam edilmesi halinde, elbette, bir eşitsizlik ve bir
dengesizlik meydana gelecektir. Bunlara mahal vermemek lazım; çünkü, buralardan temin edilen
kaynaklar ve imkânlar, üzülerek beyan edelim ki, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi, kuruluş ama
cında, öncelikle, vatandaşlara, dengeli ve güvenilir gelir sağlamak; daha sonra da, buralardan elde
edilmiş olan imkânları, kaynakları, yatırımlara kanalize etmek olarak ifade ediliyor. Kamu Ortak
lığı Fonu, mevzuatla belirlenen bu kaynakların yüzde 70'e yakın bir bölümünü, baraj ve otoyollar
gibi altyapı yatırımlarının finansmanında kullanmaktadır. Fon kullanımları arasında olan ikinci
önemli kalem ise, ortaklıkların...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN- Sayın Kapusuz, lütfen, cümlenizi bağlar mısınız efendim.
SALÎH KAPUSUZ (Devamla)-Tamam Sayın Başkanım.
...özellikle gelir ortaklığı senetleri için ayrılan ödemelerini de ihtiva etmektedir.
Şimdi, gelir ortaklığı senetlerinin satış gelirleri, her türlü kıymetli evrak satış gelirleri olarak
da bu yeni tasanda gündeme getirmiş olduğumuz gelirlerinin toplandığı dar gelirli, kısıtlı imkân sa
hibi olan insanların da bu kaynaklara katılımlarını göz önünde bulundurduğumuz takdirde, bunla
rın, en iyi şekilde ve dengeli kullanılması lazım. Bizim yasalarımızda, özellikle Anayasamızda yer
alan, adaletin, hakkaniyet ölçüsü içerisinde bulunması noktasından bakıldığında, bu kaynakların
doğru kullanılması, elbette Anayasanın bir emridir. Şayet bu esasa uygun hareket edilmeyecek
olursa, bu, Anayasanın bu ilkesine karşı olma durumunu ifade eder.
Ben, bu konuda yetkilileri uyarıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kapusuz.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve Arkadaşlarının Önergesi:
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 8 inci maddesinin aşağıdaki şekil
de yeniden düzenlenmesini arz ve teklif ederiz.
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"Kamu Ortaklığı Fonunun kullanım alanları ile ilgili olarak bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihe kadar, Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından yüklenilmiş olan yatırırn projelerinin finansmanı ve
borçlar, ödeme tarihlerinde Özelleştirme Fonundan ödenir. Özelleştirme Fonunda yeterli miktar
bulunmaması halinde söz konusu borçlar Kamu Ortaklığı Fonundan karşılanır."
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Sayın Başkan,
çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz.
BAŞKAN- Hükümet?..
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Katılıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN- Önergeye, Komisyon çoğunluğu olmadığı için katılamıyor, Hükümet katılıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.
SELÇUK MARUFLU (İstanbul)- Sayın Başkan, benim önergem de aynı mahiyette; bu neden
le bu önergeye katılıyorum ve önergemi geri alıyorum.
BAŞKAN- Turgut Tekin ve arkadaşlarının önergeleri de aynı mahiyette; bu duruma göre on
ları da işleme koymaya gerek kalmadı.
TURGUT TEKİN (Adana) - Geri alıyoruz. .
BAŞKAN - Efendim, geçici 8 inci maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusundaki değişik şek
liyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 8 inci madde, kabul edilmiştir.
Geçici 9 uncu maddeyi okutuyorum:
GEÇİCİ MADDE 9. - Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde ça
lışmakta iken bu Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi ku
rumlara nakledilerek Devlet memuru statüsüne geçirilenlerin sözleşmeli statüde (kapsam dışı per
sonel dahil) geçen hizmet süreleri; aynı Kanunun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerine göre, 458
sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına
göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylık,
derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce
özelleştirme kapsamına alınmış bulunan kuruluşlardan kamu kurum ve kuruluşlarına atanmış bulu
nan memur ve sözleşmeli personel hakkında da bu madde ile bu Kanunun 22 nci maddesinde fark
olarak ödenmesi öngörülen tazminata ilişkin hükümler uygulanır.
BAŞKAN- Madde üzerinde, RP Grubu adına Sayın Ahmet Remzi Hatip; şahısları adına, Sa
yın Algan Hacaloğlu, Sayın Uluç Gürkan, Sayın Ali Dinçer, Sayın Cevat Ayhan söz istemişlerdir.
RP Grubu adına Sayın Ahmet Remzi Hatip; buyurun efendim.
Süreniz 10 dakikadır Sayın Hatip.
RP GRUBU ADINA AHMET REMZİ HATİP (Konya)- Sayın Başkan, Yüce Meclis'in değer
li üyeleri; görüşülmekte olan tasarının geçici 9 uncu maddesi üzerinde, Refah Partisi Grubu adına
söz almış bulunuyorum; hepinizi hürmetle selamlarım.
Muhterem arkadaşlar, geçici 9 uncu maddenin ihtiva ettiği iki husus vardır : Birinci kısımda,
kamu iktisadî teşebbüsleri veya bağlı kuruluşlarında sözleşmeli statüde çalışırken, kanunun, ata
mayla ilgili, nakille ilgili 22 nci maddesi uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi ku
rumlara nakledilerek devlet memuru statüsüne geçirilenlerin, sözleşmeli olarak daha geriye doğru
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geçen hizmet süreleri, gerek 657 sayılı Kanunun 1, 2 ve 3 üncü maddeleri gerekse 458 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamedeki esaslara uygun bir tarzda, kazanılmış hak, aylık, derece ve kade
melerinin tespitinde değerlendirilir; yani, intibak bu şekilde yapılır deniyor.
İkinci kısımda ise, bu şekilde, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirme kapsamı
na alınmış bulunan kuruluşlardan kamu kurum ve kuruluşlarına atanmış bulunan memur ve sözleş
meli personel hakkında da bu madde ile kanunun 22 nci maddesindeki fark olarak ödenmesi işle
mi -yani, tazminat olarak ödenmesi- devam eder, diyor.
Sözleşmeli olarak çalıştığı sürenin, bu tarz bir değerlendirmede dikkate alınması, iyi bir uygu
lamadır ve nakledilen bu personel için bir imkân meydana getirilmiştir. Bu kişilerin, bir evvelki ça
lıştığı yerde aldığı maaşın, eline geçen ücretlerin toplam tutarı veya muhtelif şekilde toplanan meb
lağ fazlaysa "tayin edildiği memuriyette alacağı miktar ile bu meblağ arasındaki fark, tazminat ola
rak ödenir" şeklinde hüküm vardır.
Bu fark nereden ödenecek; Özelleştirme Fonundan mı ödenecek, yoksa genel bütçeden mi
ödenecek? Bu konuda bir açıldık görmüyoruz; çünkü, ödemelere ait, yani Özelleştirme Fonunda
toplanan paraların ne tarzda harcanacağına dair olan 10 uncu maddenin (b) fıkrası, 22 nci madde
nin tatbikatı dolayısıyla nakledilecek personele -atamaların yapılıp, eski kurumlarıyla ilişkilerinin
kesileceği tarihe kadar geçen zaman için- ödenecek olan, aylık ücret, sosyal hak ve yardımlann bu
fondan ödeneceğini amirdir.
Ayrıca, yine, tasarının 24 üncü maddeside, emekli olacaklara ilave olarak ödenecek yüzde
30'luk emekli ikramiyesi farkının da Özelleştirme Fonundan ödeneceğini amir olduğu halde, mü
zakere ettiğimiz bu maddenin sonunda getirilmiş olan farkın tazminat olarak ödenmesi konusunda,
bu tazminatın nereden ödeneceği zikredilmemiştir.
BAŞKAN- Sayın Hatip, bir dakikanızı rica ediyorum...
Sayın milletvekilleri, lütfen, yerinize oturur musunuz efendim. Bakın, Sayın Hatip kürsüde ko
nuşuyor. Lütfen arkadaşlar... Bakanlar Kurulu sırasındaki arkadaşlar, oturur musunuz yerinize. Ri
ca ediyorum...
AHMET REMZİ HATİP (Devamla)- Efendim, zaten burası, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kumlu değil, Bakanlar Kumlu toplantı salonudur (!) Bunu, Özelleştirme Kanunu Tasarısı ve
diğer kanun tasan ve tekliflerinin müzakerelerinde de mütemadiyen görüyoruz; âdet haline gelmiş
tir; hiçbir bakan veya Başbakan, burada konuşan hatibin sözlerinden haberdar olamamakta ve duyamamaktadır.
BAŞKAN- Efendim, ikaz ettik arkadaşları.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, ara verelim.
BAŞKAN- Siz yoruldunuzsa biraz istirahat edebilirsiniz.
AHMET REMZİ HATİP (Devamla)- Bakanlar Kumlu toplantısı bitinceye kadar biraz bekle
yeyim efendim...
BAŞKAN- Sayın Oğuz, zatı âliniz için de söylüyoruz; bakın, arkadaşınız rahatsız olmuş.
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Sizi dinliyoruz Sayın Hatip.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Arkadaşlar konuşacaklarsa, dinlemeyeceklerse, ara verelim.
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AHMET REMZİ HATİP (Devamla)- 22 nci maddenin, burada da uygulanacağı ifade edilmek
tedir. 22 nci maddede, bir tazminat ödenmesi söz konusudur. Aradaki fark giderilinceye kadar taz
minat ödeneceği zikredilmiş; ama, nereden ödeneceği burada da zikredilmemiştir.
Şu halde, burada zikredilmeyen husus, yani, bu tazminat ödemesi, Özelleştirme Fonundan
yapılmayacağına göre bütçeden yapılacak. Genel bütçeden ödenek alan kamu kuruluşlarına tayin
edilmiş olan memurlar -yani, KİT'lerden buralara nakledilenler- bu aradaki farkı, genel bütçeden,
tazminat olarak alacaklar.
Yine, Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesine göre de, burada özel idareler ve beledi
yeler var; yani, Özelleştirme İdaresi, aldığı 20 bin kadrodan dilediği kadarını, il özel idareleri ve
belediyelere taksim edecek; Kars Belediyesine verecek, Van Özel İdaresine verecek, ondan sonra,
buradaki fabrikalarda işçi olarak çalışan ve sonradan memurlaştıracağı o elemanları buralara nak
len tayin edecek ve "bunların maaşını öde" diyecek. Maaş ödemeleri de kafi değil; işte bu geçici
maddeye göre, "bunlar, bir evvelki çalıştığı yerde fazla ücret alıyordu, şimdi senin kadronda daha
az ücret alması lazım, onun için, aradaki farkı da tazminat olarak sen ödeyeceksin" diyecek.
Muhterem milletvekilleri, biraz evvelki konuşmalarımda da söylediğim gibi, belediyelere ya
pılan bu gadir, bu zulüm yeter arkadaşlar. Hem onların normal kadrolarına ilave kadro vereceksi
niz hem de "bunların maaşını sen ödeyeceksin, aradaki farkı da tazminat olarak ödeyeceksin" diye
ceza vereceksiniz. Bugün, belediyeler, kendi personelinin maaşlarını ödeyemiyorlar, bir de, meta
zori, munzam kadrolarla tayin edilecek memurlara hem maaş hem tazminat ödeyecekler; bunlar çö
züm değil.
Siz, KİT'leri, zarar ediyor diye kapatırken, devleti, zarar eden büyük bir KİT haline getiriyor
sunuz. Çare bu değil. Elinizde imkân var, kanun çıkmış, "naklederim, genel kadro kanununda kul
lanırım, bu manivelayla bu işi idare ederim" demek yanlıştır. Bunlara çare, KİT'leri kapatmak de
ğil; çare, bu KİT'leri, -bu devlet malını, bu milletin yetmiş senelik, geriye doğru giderseniz bin se
nelik birikimlerinin neticesi olan bu varlıkları- kapatmak yerine, ıslah etmek, bugünün modern im
kânlarına kavuşturacak revizyonlara tabi tutmak, rehabilitasyonla bunları işler hale getirmek, yeni
teknolojiyi onlara kazandırmak şeklinde olur.
Özelleştirme yapacaksak, buna karar verilmişse, bu müesseseleri satın alacak kimseleri çağı
racaksınız, bu müteşebbisler, ister ecnebi olsun isterse Türk vatandaşı olsun, karşınıza alacaksınız,
bunlarla şöyle bir pazarlık yapacaksınız: "Burada, şu kadar personel çalışıyor; siz, bunların sayısı
nı eksiltemezsiniz; siz, bunların sayısını artırmak için, üretimi artırıcı bir proje tatbik edeceksiniz.
Üretim arttığı zaman, ihracatı ne şekilde artıracaksınız; bunun projesini getireceksiniz. İhracatı ar
tırmak için, buraya, yeni bir teknoloji getireceksiniz. Bu teknolojiyi getirirken, lazım olan serma
yeyi nereden bulacaksınız, nasıl bir kredi getireceksiniz?" Bütün bunların, önşart olarak kabul etti
rilmesi ve üretimde, gittikçe, yerli parça oranını artıracak bir gayrete girilmesi için, bunları, mutla
ka zapturapt altına alacak bir sözleşmeye bağlamanız gerekecektir. Gelen bu yabancı sermayenin
veya özelleştirildiği zaman KİT'lerin yeni sahiplerinin elinde tekelleşmemesi için, onların, belli bir
disipline alınmasını sağlamak gerekmektedir.
Muhterem milletvekilleri, eğer, biz, bu KİT'leri 1995 programında...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN- Sayın Hatip, lütfen konuşmanızı bağlar mısınız efendim.
AHMET REMZİ HATİP (Devamla)-Tamam efendim.
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Bunların, tamamını özelleştirebilecek değilsiniz; ancak, yüzde 18'i dolayında bir kısmını özel
leştireceksiniz. Halen bu KİT'lerde 575 bin personel çalışıyor. Özelleştirme yaptığınız takdirde,
geride 465 bin personeliniz daha kalacak ve bunlara, maaş olarak .170 trilyon ödemeye devam ede
ceksiniz. Mademki KİT'leri, elden çıkarma sözü verilmiş, muahedesi sözlü olarak, şifahî olarak ya1
pılmış yerlere dağıtacaksınız; bunları, personeliyle beraber vermeniz ve bu personeli, memur ola
rak, devlet kadrolarına, il özel idarelerine, belediyeye nakledeceğinize, yerinde ipka edip, oralarda,
bunların haklarının devamına çalışılması ve yetişmiş...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN- Lütfen, rica ediyorum efendim...
AHMET REMZİ HATİP (Devamla)- ...ihtisas sahibi olan bu işçilerimizin, personelimizin üre
time katkılarının devamını sağlamak gerekmektedir.
Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Hatip.
Şahsı adına, Sayın Algan Hacaloğlu?.. Yok.
Sayın Uluç Gürkan?.. Konuşmak istemiyor.
Sayın Ali Dinçer?.. Yok.

'

Buyurun Sayın Cevat Ayhan.
Süreniz 5 dakika.
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 720 sı
ra sayılı Özelleştirme Kanunu Tasarısının geçici 9 uncu maddesi üzerinde söz almış bulunmakta
yım.
Bu maddede, "Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde çalışmakta
iken bu Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlara
nakledilerek, devlet memuru statüsüne geçirilenlerin sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri" de
nilmekte ve kazanılmış haklarının geçtikleri kurumlarda da sayılmasına dair bir hüküm getirilmek
tedir. Ayrıca, bu personelin, yeni geçtikleri kurumlarda da alacağı ücretlerin, daha önce çalıştıkla
rı KÎT'lerdeki ücretlerden az olmaması için de -22 nci maddede müzakere ettiğimiz üzere- kendi
lerine ilave tazminat ödenmesi hükmü getirilmektedir.
Yine bu maddenin son cümlesinde de "bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştir
me kapsamına alınmış bulunan kuruluşlardan, kamu kurum ve kuruluşlarına atanmış bulunan me
mur ve sözleşmeli personel hakkında da bu madde ile bu Kanunun 22 nci maddesinde fark olarak
ödenmesi öngörülen tazminata ilişkin hükümler uygulanır" denilmektedir. Böylece, daha önceki
özelleştirme uygulamaları sebebiyle birtakım KİT'lerden diğer kamu kuruluşlarına aktarılmış olan
personelin, bu getirilen yeni kanundan faydalanma, kayıpları varsa -özlük hakları bakımındanbunların da telafi edilmesi istikametinde bir hüküm getirilmektedir. Bu, isabetli bir hükümdür. Bir
çok devlet memuru, sözleşmeli olarak çalışan devlet memuru bundan faydalanacaktır. Böylece,
kamu iktisadî teşebbüslerinde bu hükümlere tabi olarak çalışmakta olan devlet memurları, diğer ka
mu kuruluşlarına aktarılmaktadır. Ancak, hepimizin bildiği gibi, zaten, devlet dairelerinde, kamu
kuruluşlarında fazla personel mevcuttur. Günümüzdeki gelişen büro makineleri, bilgisayar ye ben
zeri birtakım araç -gereçler, hizmette kullanılan otomasyon, kamu hizmetlerinin daha az personel
le yürütülme imkânını getirmiş bulunmaktadır. Bu, takriben yirmi yıldan beri gelişmiş, sanayileş-357-
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miş ülkelerde büro hizmetlerinden tasarruf imkânlarını getirmekte, ancak Türkiye'de ise, maalesef,
kamu kuruluşları bir istihdam yeri olarak görüldüğü ve siyasîlerimiz de bu kapıyı çok zorladıkları
için devlet, lüzumundan fazla memur istihdam etmiş ve bu yükü de taşıyamayacak duruma gelmiş
bulunmaktadır.
Burada bunları kamu kuruluşlarına aktarmak yerine, belki emekliliği gelmemiş olsa dahi, hiz
met süresine bakılmaksızın kamu kuruluşlarından ayrılmalarını ve başka kamu kuruluşuna nakil
imkânı aramamalarını özendiren bir tazminatın da getirilmesi uygun olurdu. Hatırlanırsa, bu ka
nun tasarısında tazminat olarak; işçiler için 240 güne kadar varan bir süre ile iş kaybı tazminatı...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN- Sayın Ayhan, cümlenizi tamamlayınız efendim.
CEVAT AYHAN (Devamla)-Evet, teşekkür ederim; tamamlıyorum.
... memurlar için de, emekliliği gelmiş olanların, emekliliği tercih etmeleri halinde, emekli ik
ramiyelerinin yüzde 30'u mertebesinde munzam tazminat getirilmektedir. Ancak, emekliliği gel
memiş olsa dahi, herhangi bir devlet dairesinde iş arayacak yerde, ''tamam ben, bu KİT kapanıyor
sa, karşılığında şu tazminatı alarak, devlet hizmetinden ayrılıyorum" diyebileceği, özendirici bir
tazminatın getirilmemiş olması, bu kanun tasarısının bir eksiğidir; bunların daha yıllar yılı hizmet
lerine ihtiyaç olmadığı halde, devlet bütçesinden memur olarak maaş almaları ve bu masrafın da,
devletin sırtına yüklenmesi yanlıştır.
Ben, bu vesileyle bunu dile getireyim dedim.
Hepinize hürmetlerimi arz ederim.
BAŞKAN-Teşekkürler Sayın Ayhan.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkanım madde üzerinde soru sormak istiyorum.
AHMET REMZİ HATÎP (Konya)- Ben de soru sormak istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN-Madde üzerinde başka soru soracak?.. Yok.
Madde üzerinde, Sayın Salih Kapusuz ve Sayın Ahmet Remzi Hatip soru soracaklardır efen
dim.
Buyurun Sayın Kapusuz.
SALÎH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Hükümetimize ve Komisyo
numuza bir sual sormak istiyorum.
Bu geçici 9 uncu maddenin bir bölümünü kısaca okuduktan sonra sualimi sormak istiyorum:
"Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirme kapsamına alınmış bulunan kuruluşlar
dan, kamu kurum ve kuruluşlarına atanmış bulunan memur ve sözleşmeli personel hakkında da bu
madde ile bu kanunun 22 nci maddesinde fark olarak ödenmesi öngörülen tazminata ilişkin hüküm
ler uygulanır" diyor.
,
Aynı şekilde, bu kanunla özelleştirme kapsamına alman kuruluşlarda çalışanlardan, 1 Ocak
1994 tarihinden, bu kanunun yayımı tarihine kadar özelleştirmeye hazırlık nedeniyle, yeniden ya
pılanma ve reorganizasyon çalışmaları doğrultusunda iş akitleri feshedilenlere -emeklilik ve yüz
kızartıcı suçlar hariç olmak kaydıyla- ve görevinden ayrılmış olanlara acaba, 21 inci maddeyle ala
kalı olarak bir hak vermeyi düşünüyorlar mı?
Arz eder, teşekkür ederim.
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BAŞKAN- Teşekkür ederim.
Buyur Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE( Adana)- Sayın Başkanım, bu maddedeki düzenle
me memur ve sözleşmelilerle ilgilidir, işçilerle ilgili değildir. Arz ederim.
BAŞKAN- Peki, Sayın Bakanım, bu arada, Hükümet, bu kanundan önce özelleştirilmiş; ama,
herhangi bir kuruma nakledilmemiş, açıkta kalmış, işçilerle ilgili herhangi bir şey düşünüyor mu?
Çünkü bu konuda bize çok şikâyet geliyor, çok müracaat var,
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, ben memurları kastediyorum, işçileri değil.
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Daha evvel özelleştirme uygulamaları se
bebiyle işinden olmuş, işini kaybetmiş bulunanlar, bu kanundaki meslek edindirme imkânlarından
yararlanacaklardır.
BAŞKAN- Peki, teşekkür ederim.
SALİH KAPUSUZ(Kayseri)- Ben memurları soruyorum efendim.
BAŞKAN- Cevap verdi size.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Efendim, işçiler olarak bahsettiler.
BAŞKAN- "İşçiler bu kapsamda değil" dedi. Memurlar..
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Ben, memurları sordum.
BAŞKAN- Efendim tamam işte; memurlarla ilgili cevap verdi size.
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Memurlar ve sözleşmeliler bu kapsam da
hilindedir; bunu arz ediyorum.
BAŞKAN-Tabiî, efendim.
Buyurun, Sayın Hatip.
AHMET REMZİ HATİP (Konya)- Sayın Başkan, geçici 9 uncu maddenin ikinci cümlesinde
"22 nci maddesinde fark olarak ödenmesi öngörülen tazminata ilişkin hükümler uygulanır" denili
yor. 22 nci maddede denilen husus şu: "Kamu kurum ve kuruluşlarına atanan personelin devir söz
leşmelerinin yapıldığı tarihteki kadro ve pozisyonlarına ait aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü
zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretlerinin net tutarının, nakledildiği kuruluş mevzuatı
na göre hakedeceği aylık, ek gösterge, varsa ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının, veya
sözleşme ücretinin varsa ikramiye dahil-net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark giderilin
ceye kadar, herhangi bir kesintiye tabiî tutulmaksızın tazminat ödenir."
Bu tazminat nereden ödenir? Bu fıkranın yukarısında, arada geçen süre için tahakkuk etmiş ay
lıklarının, Özelleştirme Fonundan ödeneceği söylendiği halde, Özelleştirme Fonunu tanzim eden
10 uncu maddede bu tazminatın nereden ödeneceğine dair bir hüküm olmadığına göre, bu tazmi
nat kamu bütçesinden mi ödenecek, yoksa, kişi, il özel idaresine, belediyeye tayin olmuşsa, hem
maaşını hem de tazminatını oradan mı alacak?
Bunu öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN- Efendim bunlar, maaşın eki değil midir?
Sayın Hükümet cevap verecek, buyurun.
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DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Sayın Başkanım, Sayın Hatip 22 nci
maddenin son fıkrasını okuduklan takdirde, orada Özelleştirme Fonundan ödeneceğini görecekler
dir.
Arz ederim.
BAŞKAN-Teşekkür ederim.
AHMET REMZİ HATİP (Konya)- Özelleştirme Fonunda eski...
BAŞKAN-Fondan dedi Sayın Hatip.
AHMET REMZİ HATİP (Konya)- Hayır efendim, buradan okuyorum: KİT'te çalışırken ta
yini kamu kurumuna çıktığı zaman, arada tahsil edemediği maaş ve alacakları...
BAŞKAN- Efendim, o da maaşın bir eki Sayın Hatip, o da maaaşın bir eki.
AHMET REMZİ HATİP (Konya)-... tahsil edemediği maaş ve alacakları Özelleştirme Fonun
dan, tazminatın özel fondan ödeneceğine dair bir hüküm...
BAŞKAN- Tazminat da maaşın bir eki, öyle yorumlamak lazım.
Teşekkür ederim.
Maddeyle ilgili önergeler vardır; okutuyorum efendim;
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının, geçici 9 uncu maddesinin ikinci satırında
yer alan "statüde çalışmakta iken" ifadesinin "statüde çalışan personelden" şeklinde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Sami Sözat

Adana

Hatay

Balıkesir

Ahmet Sezai Özbek

Ali Yalçın Öğütcan

Kırklareli

Adana

Gerekçe : Önerilen bu değişiklikle anlam bozukluğu giderilmiş olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 9 uncu maddesinin dördüncü satı
rında yer alan "statüsünde geçirenlerin" ifadesinin "statüsünde İntibakı sağlananların" şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Sami,Sözat

Adana

Hatay

Balıkesir

Ahmet Sezai Özbek

Ali Yalçın Öğütcan

Kırklareli

Adana

Gerekçe : Yapılacak olan bu değişiklikle madde metnine açıklık kazandırılmış olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 9 uncu maddesinin onuncu satırın
da yer alan "tarihten önce" ifadesinin "tarihte" şeklinde dcğişitirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Sami Sözat

Adana

Hatay

Balıkesir
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Ahmet Sezai Özbek

Ali Yalçın Öğütcan

Kırklareli

Adana

Gerekçe:
Yapılacak bu değişiklikle, maddeler arasındaki ifade birliği temin edilmiş olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 9. uncu maddesinin 12 nci ve 13 ün
cü satırında yer alan "ile bu Kanunun 22 nci maddesinde fark olarak ödenmesi öngörülen tazmina
ta ilişkin hükümler" ifadesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Sami Sözat

Adana

Hatay

Balıkesir

Ahmet Sezai Özbek

Ali Yalçın Öğütcan

Kırklareli

Adana

Gerekçe:
Önerilen bu değişiklikte söz konusu personel; ancak, bu kanun yürürlüğe girdikten sonra taz
minatların ödenebileceği hususu düzenlenmiş olacaktır.
BAŞKAN- Şimdi, Anayasaya aykırılık önergesini okutacağım ve önce onu işleme koyacağım:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
"Geçici madde 9. - Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde çalış
makta iken bu Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi ku
rumlara nakledilerek devlet memuru statüsüne geçirilenlerin sözleşmeli statüde geçen hizmet süre
leri aynı Kanunun ek geçici 1,2 ve 3 üncü maddelerine göre, 458 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name hükümleri de dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre, yükselebilecekleri tava
nı aşmamak kaydıyla kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin tes
pitinde değerlendirilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirme kapsamına alınmış
bulunan kuruluşlardan kamu kurum ve kuruluşlarına atanmış bulunan memur ve sözleşmeli perso
nel hakkında da bu maddeyle bu Kanunun 22 nci maddesine fark olarak ödenmesi öngörülen taz
minata ilişkin hükümler uygulanır" ifadesi metniyle ve tasarının tümüyle değerlendirildiği zaman,
Anayasanın 5 inci maddesi, 6 ncı maddesi, 10 uncu maddesi, 12 nci maddesi, 18 inci maddesi, 160
inci maddesi ve 166 ncı maddesine aykırılıklar taşımaktadır.
Görüşmelerde gözönündc tutulmasını arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Hüsamettin Korkutata

Mustafa Ünaldı

Hüseyin Erdal

Bingöl

Konya

Yozgat

Salih Kapusuz

Fcthullah Erbaş

Şaban Bayrak

Kayseri

Van

Kayseri

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN- Hükümet?..
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DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN- Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyorlar.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Görüşülmekte olan geçici 9 uncu maddenin 12 ve 13 satırında yer alan "ile bu Kanunun 22 nci
maddesinde fark olarak ödenmesi öngörülen tazminata ilişkin hükümler" ifadesinin madde metnin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyorlar.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi :
Görüşülmekte olan geçici 9 uncu maddenin ikinci satırında yer alan "statüde çalışmakta iken"
ifadesinin "statüde çalışan personelden" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN- Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyorlar.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi :
Görüşülmekte olan geçici 9 uncu maddenin dördüncü satırında yer alan "statüsüne geçirilen
lerin" ifadesinin "statüsüne intibakı sağlananların" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Katılmıyoruz Sayın Başkan.
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BAŞKAN- Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyorlar.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Görüşülmekte olan geçici 9 uncu maddenin onuncu satırında yer alan "tarihten önce" ifadesi- _
nin "tarihte" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Geçici 9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 9 uncu
madde kabul edilmiştir.
Geçici 10 uncu maddeyi okutuyorum.
GEÇİCİ MADDE 10. - Özelleştirme Programına alınan Kuruluşlarda bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihte T.C. Emekli Sandığına tabi çalışan personel ile yine T.C. Emekli Sandığına tabi ça
lışan sözleşmeli personelden emeklilik hakkını kazanmış olanlar bu Kanununun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren iki ay içinde emekli olmayı istemeleri halinde 24 üncü madde hükmünden yarar
lanırlar.
BAŞKAN- Madde üzerinde ANAP Grubu adına Sayın Emin Kul, Refah Partisi Grubu adına
Ahmet Remzi Hatip; şahısları adına Sayın Algan Hacaloğlu, Sayın H. Uluç Giirkan, Sayın Emin
Kul, Sayın Ali Dinçer, Sayın Cevat Ayhan söz istemişlerdir,
Buyurun Sayın Kul.
Süreniz 10 dakika efendim.
ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 720 sı
ra sayılı kanun tasarısının geçici 10 uncu maddesi üzerinde ANAP Grubu adına söz almış bulunu
yorum. Sözlerime başlamadan önce, sizleri saygıyla selamlıyorum.
Madde üzerinde verdiğimiz önerge ve maddeyle ilgili, arzıma geçmeden önce, bazı görüşleri
arz ederek biraz zamanınızı alacağım. Özellikle Grubum adına konuştuğumu, Sayın Bakanın yeni
den bilgisi olsun diye özenle vurguluyorum. Dün, Sayın Bakan "Grubunuz dahi getirdiğiniz teklif
leri desteklemiyor, görüşlerinizle, sizle beraber değil" diye bir beyanda bulundu. Bunu bu nedenle
belirtmiş oluyorum.
Sayın Bakan, zabıtlar dikkatle incelenirse -gündemle ilgili tıkanıklığı aşabilmek içinr Grubu
muz adına söz alarak yaptığım konuşmamda dile getirdiğim görüşlerin, Grubumuzu mu yoksa şah
sımı mı ilgilendirdiğini -Grubumuza mı, şahsıma mı ait olduğunu- çok dikkatli bir ayırımla ifade
ederek ve çoğu kez "görüşlerimi arz etmeden önce" diyerek, Yüce Genel Kurulu selamlamışımdır.
Dolayısıyla, zabıtlar iyice tetkik edilirse, hangi görüşler grup adına ifade edilmiştir, hangi görüşler
şahsımla ilgilidir; kesinlikle ayırımı yapılabilir.
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Grubumuzla ilgili olduğunu vurgulayarak, şu hususu da belirtmek istiyorum: Dün, bir önerge
mizde teklif edilen madde, Grubumuz adına yapılmış bir tekliftir. Partimiz Genel Başkanlığına ya
pılan bir müracaatın, hatta müracaat sahiplerinin "İktidar gruplarıyla da görüştük; bunu, eğer siz en
gellemezseniz, onlar da kabul ediyor" demeleri üzerine düzenlenmiş ve Yüce Genel Kurula sunul
muş bir tekliftir.
Kanun tasarısı 14 geçici, 43 asıl ve bir ilave maddeyle birlikte 58 maddeden ibaret. Ben, 58
maddeden, sadece 15 maddeyle ilgili olarak huzurunuzda söz aldım. Yani, 43 madde üzerinde Ana
vatan Partisi Grubu görüşlerini bildirmediği gibi, üzerinde söz aldığım 15 maddenin bir kısmı da
bizzat, verdiğimiz önergelerle ilgili görüşler olarak Yüce Meclise sunuldu. Acaba, buna "engelle
me" demek mümkün mü?
Bakınız, bunlar hangi maddelerdir:
7 nci madde: Özelleştirme sonucu yapılacak işlemler dolayısıyla, Başbakanın, Özelleştirme
Yüksek Kurulunun, Özelleştirme İdaresi Başkanı ve yardımcılarının ve personelinin, satıcı, alıcı,
devredici ve kiralayıcı olarak bu işlemlere girmesini yasaklayan bir maddeydi. Biz, bunu teklif ola
rak getirdik. Akılcı olmayan bir tarafı varsa söylenirdi; hiçbir cevap verilmedi, sadece reddedildi.
10 uncu madde: Türkiye'nin en büyük ve faydalı kurumlarından biri olan Millî Prodüktivite
Merkezine bir kaynak bulmak.
14 ürtcü madde: Gayri menkul satışlarında, mütekabiliyet esasının, ikinci ve üçüncü eller tara
fından yapıldığı zaman, doğacak sorunların önlenmesine yönelikti ve yine ANAP Grubunun görüş
lerine aykırı değildi.
16 nci madde: Rekabeti engelleyecek bütün unsurların bertaraf edilmesi ve tekelleşmeyi Önle
yecek hususların burada bir daha gözden geçirilmesi.
BAŞKAN- Sayın Kul, maddeyle ilgili konuşmanızı rica ediyorum.
EMİN KUL (Devamla)- 23 üncü madde: Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen sosyal yardım
zamlarının garantiye alınması.
24 üncü madde: Yüzde 30 zamlı emeklilik ikramiye ödemesinin işçilere de teşmil edilmesi.
34 üncü madde: Kamu iktisadî kuruluşlarının tanımının yeniden yapılırken dikkatli olunması.
35 inci madde: Kamu iktisadî kuruluşları listesi düzenlenirken, bazı kurumların listeden çıka
rılmasının önlenmesi.
37 nci madde: Yönetmelik tanzim ediliyor; hiç olmazsa, ne kadar süre içerisinde düzenlene
ceğinin kanunda belirlenmesi.
38 inci madde: Emeklilikte, ilişkinin devam ettirilmesi halinde, doğabilecek sakıncaların gide
rilmesi.
39 uncu madde: Petrol Kanununun, bu kanundan ayrı olarak görüşülmesi.
42 nci madde: Sendikaların, özelleştirme işlemlerine katılabilmesinin sağlanması.
10 uncu geçici maddeyi de şimdi arz edeceğim.
Şimdi, bu 58 madde içinde, üzerinde söz aldığımız maddeler içinde, acaba, hangisi gerçek dı
şıydı, hangisi akıl dışıydı, hangisi hayaliydi, hangisi grubumuzca desteklenmeyen nitelikte teklif
lerdi? Bunun cevabı yoktur.
Dün, burada, sadece 39 uncu madde ve geçici 3 üncü maddeyle ilgili, İktidar grupları tarafın
dan 32 önerge verildi. Oysaki, biz, 58 maddeli bir kanun tasarısının sadecel5 maddesi üzerinde
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ANAP Grubu adına söz almışız; ama, iki madde için 32 önerge verildi (39 uncu madde için 12
önerge, geçici 3 üncü madde için 20 önerge) ve bugüne kadar, iktidar gruplarının verdiği önerge
sayısı, - her madde üzerinde önerge var- 200'ü aştı. Zabıtları alıp sayınız.
Ben, söz aldığım maddeler üzerinde 10'ar dakika konuşsaydım, 140 dakika ederdi; bir kısmı
iki defa okunan ve oylamaya sunulan iktidar grubu önergeleri için, Ter dakika düşünsek, 250 da
kikaya yakın zaman kaybı, verilen bu önergeler yüzünden olmuştur. Bütün bunları görmezlikten
gelip, dönüp de "kanun engelleniyor" demek, bu rakamlara ve bu hesaplara göre mümkün değildir;
ama, aslında bu önergeleri, önerge gündemini doldurmak ve dondurmak için verdik, yani, müzake
relerin daha fazla uzamamasını temin etmek için verdik diye bir gerekçe öne sürülebilir. Saygı du
yuyorum; bir hak kullanılmıştır, bir hak istimal edilmiştir. Bu hakkı, bu görüş istikametinde kulla
nan arkadaşlarımız da olabilir, saygı duyulur; ama, o zaman bizim de muhalefet partileri olarak, bir
kanunun sağlıklı bir şekilde çıkması için yapacağımız katkılar, böylesine gündem tıkamalarla ön
lenmiş oluyor demektir. Yani, siz, bir hakkı muhalefetin elinden alırsanız, o zaman, ihkakı hakkı
doğurursunuz; kullandığınız, bir hak değil, ihkakı hakkı doğuran bir eylemdir. Bu noktadan bakar
sanız, Anavatan Partisi Grubunu itham etme olanağı yoktur. Kaldı ki - yine zabıtları çok ince bir
şekilde tetkik ediniz- Anavatan Partisinin hiçbir mensubu, hiçbir yoklama talebinde bulunmadı; fa
kat haklı olarak, arkadaşlarımızın istediği yoklamalarda toplantı yetersayısı 154, 151, 158 gibi sa
yılarla sağlandı; yani yoklama isteyen 10 arkadaşı da bu sayının içine dahil eder ve -sayısı az veya
çok- diğer muhalefet partilerine mensup burada bulunan milletvekili arkadaşlarımızı da sayarsa
nız, Meclis Genel Kurul toplantısı yine muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin katkısıyla,
katılmasıyla sağlanmış oldu.
AHMET SAYIN (Burdur)- Anavatan Partisinden 2 milletvekili bulunuyordu.
BAŞKAN-Bir dakika, Sayın Sayın.
EMİN KUL (Devamla)- Bunu da, zabıtların incelenmesinden tespit ve tescil edersiniz.
Şimdi gelelim geçici 10 uncu maddeye: Geçici 10 uncu madde, Sayın Başkan, demin sizin işa
ret etmeye çalıştığınız, bir haksızlığı gidermek üzere vereceğimiz bir önerge ile değişiklik talep et
tiğimiz bir maddedir. Özelleştirme ile ilgili bu yasa yürürlüğe girmeden evvel, özelleştirme kap
samına alınan kuruluşlar, kurumlar var; bunların satılan, atılan malları var. Örneğin DB Deniz Nak
liyatı Türk Anonim Şirketinin 19 tane gemisi satılmak üzere, 9 tane gemisi de satıldı. Burada işin
den çıkarılan, boşta kalan işçiler var. Sümerbankta aynı olaylar var. Özelleştirme kapsamına alman
her kuruluşta işten çıkarılıp, bu vesileyle işsiz kalan işçiler var.
Siz şimdi burada, Emekli Sandığı iştirakçilerine geriye doğru bir hakkı götürürken, bu tasarı
nın çıkmasından evvel özelleştirme kapsamına alınan ve üzerinde özelleştirme işlemleri yapılan
kuruluşlardan işini kaybeden işçilere hiçbir hak ve hukuk teslim etmiyor ve gözetmiyorsunuz. İşte
verdiğimiz önerge, özelleştirmeyle ilgili bu tasarının 21 ve 24 üncü maddelerinden, yani iş kaybı
tazminatı ile kıdem tazminatının yüzde 30 zamlı alınması maddelerinden, bu tasarının yürürlük ta
rihinden önce...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapıtıldı)
BAŞKAN-Sayın Kul, cümlenizi lütfen bağlar mısınız lütfen efendim.
EMİN KUL (Devamla)- Bu konuda konuşmamı siz istiyordunuz... Tamamlıyorum.
BAŞKAN- Madde üzerinde konuşmaya sürenizin son dakikasında başladınız.
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Rica ediyorum, yani siz, hakkinizin yüzde 90'mı kendi istediğiniz doğrultuda, yüzde Tini de
madde üzerinde konuşursanız, ben size niye hak vereyim?
EMİN KUL (Devamla)- Kendi istediğim değil... Kamuyonun aydınlanması için konuşuyorum
burada.
Şimdi vakit kaybetmeyelim de, biz bildiğimizi anlatalım.
Özelleştirme kapsamına alınıp, bu tasarının yürürlük tarihinden önce haklarında işlem yapı
lan kuruluşlardan işten çıkarılmış yüzlerce, binlerce işçi var. Şimdi bu tasarıyla, bu yasanın yürür
lüğe girdiği tarihten sonra işten çıkarılanlara bir tazminat öngörüyorsunuz; ama, bir gün farkla, ya
nın gün farkla, bir ay farkla yahut bir sene farkla, özelleştirme dolayısıyla işsiz kalan ve hâlâ da iş
bulamayan insanlara, bu tazminatı layık görmüyorsunuz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN-Lütfen, konuşmanızı bağlar mısınız Sayın Kul...
EMİN KUL (Devamla)-Hay hay.
... üstelik, Emekli Sandığı iştirakçilerine layık görüyorsunuz, Sosyal Sigortalar Kurumu işti
rakçilerine layık görmüyorsunuz; bu, büyük bir haksızlıktır. Yani, sosyal güvenlik kurumu iştirak
çiliği, bir hakkın alınmasında ve tesliminde ölçü olmamalıdır, olay, ölçü olmalıdır. Bu olay da özel
leştirme olayıdır; bu olaydan dolayı işsiz kalma sonucu doğmuştur. Eğer, işsiz kalma sonucu dola
yısıyla bir tazminat ödenecekse, bu kanun tasan sının yürürlük tarihinden evvel böyle bir tazminat
hakkı olmadığı için, Yüce Meclisin.'bu kanun tasarısıyla kabul ettiği tazminatlann, bu tarihten ön
ce özelleştirme dolayısıyla işsiz kalmış işçilere de teşmil edilmesini ve farklı tazminat ödenmesi
nin onlara da teslim edilmesini öneriyor, bu önerimizle ilgili değişikliğin yapılmasını takdirlerini
ze arz ediyor, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kul.
Refah Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Remzi Hatip; buyurun.
Süreniz 10 dakikadır efendim.
RP GRUBU ADINA AHMET REMZİ HATİP (Konya)- Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; Özelleştirme Kanunu Tasarısının geçici 10 uncu maddesi üzerinde, Refah Partisi Grubu
adına söz almış bulunuyorum; hepinizi hürmetle selamlarım.
Bu geçici 10 uncu madde, özelleştirme programına alınan kuruluşlarda, bu kanun tasarısının
yürürlüğe girdiği tarihte -diyelim ki ayın 30'unda yürürlüğe girdi, o tarihte- Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığına bağlı çalışan personel ile yine TC Emekli Sandığına tabi çalışan sözleşmeli per
sonelden emeklilik hakkını kazanmış olanlar, bu kanun tasarısının yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren iki ay içerisinde müracaat ederlerse, 24 üncü maddeye göre emekli ikramiyesine bir ilave alır
lar. Nedir bu 24 üncü madde...
BAŞKAN-Bir dakika Sayın Hatip...
Sayın milletvekilleri, sayın bakanlar, lütfen, Genel Kurul salonunda olduğumuzu unutmaya
lım.
Buyurun efendim.
AHMET REMZİ HATİP (Devam)a)- Geçici 10 uncu maddede, tasarının kabulü tarihinde
emekliliğe hak kazanmış olanlar, müracaat ettikleri takdirde 24 üncü maddeye göre, emekli ikra-366-
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miyesine ilave olarak. Özelleştirme Fonundan yüzde 30 fark alırlar deniliyor. 24 üncü maddede
ise, KİT'lerde çalışanlar, herhangi bir tarihte emekliliklerini doldurdukları takdirde kendi istekle
riyle iki ay içerisinde emekli olmayı talep ederlerse, ikramiyelerine ilave olarak Özelleştirme Fo
nundan yüzde 30 tazminat alma hakkım kazanıyorlar. Demek ki, iki statü var; birisi, derhal uy
gulanacak bir statü, diğeri ise, sonsuz, yani sonu belli olmayan bir zamana kadar emekli olanlara
verilmiş bir hak. Yalnız, devlette çalışıp Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığından ikramiye alma
ya hak kazananlar sadece bu müesseselerde çalışanlar değil ki; şu iki maddenin içerisine sığacak
tarifin dışında kalanlar da var. 657 sayılı Kanuna tabi emeklilik hakkını kazanmış olan tüm me
murlar ne alacaklardır; kanunda gösterilmiş hesaplara göre ikramiye alacaklardır; ama, bunlara ik
ramiye verirken diyoruz İd, vaktiyle siz, Türkiye Cumhuriyetinde devleti tercih ettiğiniz, genel ve
katma bütçeli idarelerde memuriyet aldığınız için, size, kanunda gösterilen emekli ikramiyesini ve
receğiz; ama, KİT'lerde vazife almış olanlara ise, size vermediğimiz bir hakkı vereceğiz, yüzde 30
fazla vereceğiz. Şimdi, yüzde 30 fazla vererek niçin emekliliği teşvik ediyoruz; KİT'leri personel
yükünden kurtarmak için. Peki devlette durum nedir; devlette fazlalık vardır. Bugün, devlet, en
azından -belki- 4 misli fazla memur çalıştırmaktadır. Öyleyse, teşvik etmek için bunlara da yüzde
30 fazla ikramiye teklif edelim; böyle bir şeyi, Hükümet, programına alsın ve memurlara, rahatça,
gönül huzuruyla emekliliğini isteme imkânı verilsin.
Dördüncü olarak şunu ifade etmek istiyorum; Sayın Kul'un temas ettiği gibi, "bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren emekliliğe hak kazanmış olanlara, emekli ikramiyesini yüzde 30
fazla vereceğim" deniliyor. Peki, bu tarihten geriye doğru -ister bir gün, ister daha uzun bir müd
dete önce- emekli olmuş kimselerin kabahati ne? Veya, bu kanun tasarısını bilmeyen veya yürür
lüğe girmeden vefat etmiş olanlar var -yani, belki bu kanun çıkacak diye emekliliğini tehir etmek
isteyenler bulunabilirdi- şehit olanlar Var; bunların emeklilik ikramiyelerini, niye emsallerine göre
normal ödüyoruz da bu tarihten sonrakileri yüzde 30 fazla ödüyoruz?!. Bu, hakkaniyet kaidelerine
uymamaktadır.
Muhterem milletvekilleri, elimizdeki kanun tasarısının 43 tane esas maddesi ve 14 tane de ge
çici maddesi var; yani, toplam 57 madde oluyor. Bunlardan 7 tanesini birtakım usulî formalitelere
ayırırsanız, geriye kalan 50 maddenin 20 tanesinin, personel rejimini tanzim eden maddeler oldu
ğunu görüyoruz. Bu kanun tasarısı niçin çıkarılıyor; özelleştirme için çıkarılıyor; teknik bir kanun;
gerekçesinde "kamu iktisadî teşebbüslerinin devlet bütçesi üzerindeki finansman yükünün hafifle
tilmesi" deniliyor. Devletin üzerindeki finansman yükünü hafifleteceğiz derken, ayrı ayrı 20 mad
deyle tanzim edilmiş, 20 ayrı statü, personel rejimimize sokulmaktadır; büyük bir kaos meydana
gelmektedir. Bunun, böyle olacağı zaten bellidir; çünkü, Özelleştirme İdaresi, hiçbir bakanlıkta gö
rülmeyen tarzda karmaşık bir hal almıştır. Şimdi, bir Özelleştirme İdaresi kuruyoruz ve 5 inci mad
deyle de kendisine 325 tane kadro tahsis ediyoruz; böylece, büyük bir birim meydana geliyor. Bir
de, eski birim, Kamu Ortaklığı İdaresinden sonra iptal edilmiş ve kanun hükmünde kararnamelere
göre tanzim edilmiş bir idare birimi -Özelleştirme İdaresi birimi- var; o, zaten mevcut. Hatta, bir
evvel geçen maddede "yeni teşekkül eden birimlere verilmiş olan vazifeler, bu düzenleme yapılın
caya kadar, eskiden bu görevleri yapan birimler tarafından yürütülür" diyoruz. Demek ki, orada
da, bir o kadar hazır kuvvetimiz var. Bunlara ilaveten, 6 ncı maddeye göre, sözleşmeli personel ça
lıştırma imkânı veriyoruz; oldu mu 3 grup elemanınız. Bu yetmiyor, kamu iktisadî teşebbüslerin
den, sayısız şekilde, istediğiniz elemanı, kadrosu ve özlük hakları mahfuz kalmak suretiyle, Özel
leştirme İdaresinde sözleşmeli olarak istihdam edeceksiniz; etti mi 4. Bu yetmiyor, 6 ncı maddey
le, maaşlarını KİT'lerden almak üzere, yine istediğiniz kadar adamı, Özelleştirme İdaresinde istih-367-
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dam etme imkânı veriyoruz; 5. Bu da yetmiyor, 6 ncısı, 36 ncı maddeyle, istisnaî memuriyetler ola
rak, 190 sayılı, genel kadro meselelerini düzenleyen Kanun Hükmünde Kararnameye de bir ek ko
yarak, Özelleştirme İdaresinde istisnaî memur çalıştırma imkânı veriyoruz.
Bunun manası şudur: Böyle muazzam bir teşkilat, istediğini istediği statüde alıp çalıştıracak
muazzam büyük bir KİT meydana getiriyoruz. Bu, başka emsali görülmeyen bir husustur. Binaena
leyh, bu ucubenin karşısında, devlet bunlara diyor ki: "Bizim yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı; dı
şarıda kredibilitemiz kalmadı; satalım savalım... Bu işi nasıl becerecekseniz becerin; ne olursunuz,
bize yeniden dışarıdan borç alma imkâm getirecek beceriyi gösterin. Onun için, size istediğiniz
adamı çalıştırma imkânı verelim. Kamuda yoksa özel sektörden, istisnaî memuriyetle, ister Avru
pa'dan, Amerika'dan isterse Türkiye'den alıp getirip, burada çalıştıracaksınız." Halbuki, bu KİT'le
ri kime satacaksınız; ya yerli özel sektöre veya yabancı sermayeye. İşte, orada çalışan kimseleri ka
muda bu vazifeyle görevlendirdiğiniz zaman, sizin satışınıza büyük şaibe buradan düşecektir. Sa
tacağınız müessesenin adamını getirip, Özelleştirme İdaresinin bünyesinde yüksek maaşlarla ve de
yüksek salahiyetlerle çalıştıracaksınız; ondan sonra da, "bunlar, eski çalıştıkları patronlanna
KİT'leri satmak için her türlü imkânı hazırladılar" şaibesi meydana gelecek.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN- Sayın Hatip, lütfen, cümlenizi bağlar mısınız efendim.
AHMET REMZİ HATİP(Devamla)- Binaenaleyh, bu tarzda yapılan bir düzenlemenin, bu İda
re ve bu İktidar elinde, memlekete fayda değil zarar vereceğine inanıyoruz.
Hepinize hürmetlerimi sunuyorum.
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Hatip.
Şahsı adına söz isteyen Sayın Algan Haçaloğlu?.. Yok.
Sayın Uluç Gürkan, buyurun.
Süreniz 5 dakikadır efendim.
H. ULUÇ GÜRKAN(Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu, kendi payıma, bu
yasa tasarısı üzerindeki son konuşmam olacak. (DYP sıralarından alkışlar'!') Aslında, son konuş
mayı, tasarının tümü oylanmadan önce, oyumun rengini belirtmek üzere yapmak istiyordum; ama,
önergeleri karıştırmışlar. Onun için, sizin ve Başkanlığın hoşgörüsüne sığınarak, tümü üzerineymiş
gibi algılanmak üzere, düşündüğüm sözleri söylemek istiyorum.
Değerli arkadaşlar, tasarı, Özelleştirme Uygulamaları Yasası olma özelliğini yitirmiştir, çok
açık bir biçimde, bir yabancılaştırma yasası olmuştur. Tasarının 42 nci maddesinin gerekçesinde de
açıkça belli edildiği üzere bu, özelleştirme değil; ama, yabancılaştırma yasasıdır.
Özelleştirme değil yabancılaştırma!..
Değerli arkadaşlar, bu, benim ulusalcılık duygularımı, ulusalcılık anlayışımı rahatsız ediyor.
Gerçekten de, milliyetçiliğin, yurtseverliğin, ulusalcılığın, ulusşeverliğin edebiyatını yapmak ko
laydır, propagandasını yapmak kolaydır; ama, eğer, bu tasarıya, bu tasarının yabancı sermayeye
imtiyaz tanıyan, tekel kurma hakkı veren maddelerine olumlu oy verebiliyorsak, benim anlayışıma
göre, bırakın edebiyatı, bırakın propagandayı; milliyetçiliğin, yurtseverliğin, ulusalcılığın, ulusşe
verliğin adını dahi ağzımıza pek kolay almaya hakkımız kalmaz diye düşünüyorum.
Değerli milletvekilleri, bu gece büyük olasılıkla, bu yasayı çıkarmakta kararlı görünüyorsu
nuz; bitireceksiniz. Son bir kez daha düşünün diyorum, unuttuğumuz, bize unutturulmak istenen
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büyük Atatürk'ün, Gençliğe Hitabesindeki anlayışla... Onun için, son sözlerimi, yeniden hatırla
mak, bilinçlerimizi tazelemek için onu okuyarak bitireceğim.
Atatürk diyor ki:
"Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve
müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.
Bu temel, senin en kıymetli hazinendir.
istikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve harici bedhahların ola
caktır.
.
Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, için
de bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin!
Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir gali
biyetin mümessili olabilirler.
Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün
orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sa
hip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler.
Hatta bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlarını, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilir
ler.
Millet, fakr-.ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen;
Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır.
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
Gazi Mustafa Kemal Atatürk "
(DYP ve ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Gürkan.
MAHMUT OLTAN SUNGÜRLU(Gümüşhane)- Sayın Başkan.Sayın Uluç Gürkan'a usıılî bir
sualim var.
BAŞKAN-Efendim nasıl bir sual soracaksınız, evvela bir Başkanlığa söyleyin.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Sayın Uluç Giirkan'ın kendisine soruyorum.
BAŞKAN- Hayır, milletvekilinin milletvekiline soru sorma hakkı yok.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Sayın Başkan, Meclis zannediyorum.bunu
ezbere biliyor.Acaba Sayın Uluç Gürkan bunu ezbere bilmiyor da bir yanlışlık yapmamak için mi
bunu metinden okudu?
BAŞKAN- Efendim kendisine göre bir düşüncesi vardır.
Söz sırası Sayın Emin Kul'da; Sayın Maruflu da söz istiyor;siz Grup adına konuştunuz, ister
seniz...
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EMİN KUL (İstanbul)- Söz hakkımı Sayın Maruflu'ya veriyorum.
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Sayın Başkan, benim de talebim vardı.
BAŞKAN- Pardon efendim,sizin de var, özür dilerim.
Sayın Ayhan, yalnız, şöyle oldu;Sayın Kul, kendi söz sırasını Sayın Maruflu'ya verdi; çünkü
o sizden önce söz istemiş. Bakın, Algan Hacaloğlu, Uluç Gürkan, Emin Kul, Ali Dinçer, Cevat Ay
han, Selçuk Maruflu şeklinde bir sıralama var. Sayın Kul, söz sırasını Sayın Maruflu'ya verdi efen
dim.
CEVAT AYHAN(Sakarya)- Ben de sıramı verdim efendim.
BAŞKAN- Teşekkür ederiz.
O zaman, çifte sıra oldu.
Sayın Maruflu, buyurun
SELÇUK MARUFLU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimin başında
hepinize saygılar sunuyorum.
Tabiatıyla biraz evvel, Sayın Uluç Gürkan'dan Atatark'ün Gençliğe Hitabesini dinledik. Bu,
hepimizin Üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu; ama, Atatürkçülük hiç kimsenin inhisarında de
ğildir. Bunu kendisine hatırlatmak isterim. Esas Atatürkçülüğü çok iyi anlamak lazımdır.
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)- Arkadaşlar tekellere karşı oldukları için, onların inhisarın
da (!)
SELÇUK MARUFLU (Devamla)- Şimdi, bu, geçici 10 uncu maddeyle, özelleştirme progra
mına alman kuruluşların Emekli Sandığına tabi personelinin, emekli olmaları halinde, yüzde 30
fazlasıyla emeklilik ikramiyesinden yararlanmaları öngörülmektedir.
Değerli arkadaşlar, biz, sonuna geldiğimiz bu yasa tasarısının geçici maddelerle birlikte 57
maddesiyle, birçok konuda, bundan sonra yapılacak olan özelleştirme uygulamaları için, bazı tela
fi edici programlar getirdik; iş kaybı tazminatı, beceri ve meslek edindirme eğitimi, emekli ikrami
yelerinin yükseltilmesi -yeterlidir yetersizdir, bu konuşulabilir- gibi.
Şimdi, ortada, kanayan bir yara olarak, daha önce özelleştirilen bir kuruluş var; Özelleştirilen
bu kuruluş Aktaştır. TEK'te çalışırken Emekli Sandığına tabi olan personelin Aktaşa geçtikten
sonraki sürede, Aktaş uygulamalarıyla ilgili olarak, haklarının zayi olması söz konusudur. Hatta ge
niş boyutta, bu hususun da içinde bulunduğu bir soruşturma önergesi, Sayın Veysel Atasoy'un
aleyhine olarak, önümüzdeki salı günü burada görüşülecek. Şimdi, bizim, özellikle benim hazırla
yıp sunduğum bir önerge var, Orada, daha önce özelleştirilen Aktasın Emekli Sandığıyla ilgili olan
personelinin mağduriyetine son veren, bunların haklarını iade eden bir hüküm var. Bu hüküm geç
tiği takdirde, sayıları fazla olmayan bu personelin mağduriyetleri önlenmiş olacak. Bu hüküm geç
mediği takdirde, ben, bunu, DYP kanadının ağır bastığı bu Hükümetin kabul etmediğini cümle âle
me yayarım. Bu konudaki önergem şu anda buradadır; ben, bu önergemin destekleneceği kanaati
ni taşıyorum.
MEHMET CEBİ (Samsun)-Tehdit etme.
SELÇUK MARUFLU (Devamla)- Zira, bu önergeyle ilişkili olarak, sizin Enerji Bakanınız
hakkında verilen bir soruşturma önergesi var; o, bir ölçüde, önümüzdeki salı günü, Enerji Bakanı
nızı da kurtaracaktır.
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Bu bakımdan, bunu, sizin dikkatlerinize sunuyorum. Kabul edilmesini özellikle rica ediyorum;
edilmemesi halinde de, sizin aleyhinize kullanırım, bunu da söylüyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Maruflu.
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Sayın Başkan...
BAŞKAN- Buyurun efendim.
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Şimdi, sayın konuşmacının,
Yüce Meclisi tehditkâr son cümlesini üzülerek karşıladığımı belirtmek istiyorum. Yani, Yüce
Meclis bunu kabul etmezse, bu önerge dolayısıyla, bizi, kime şikâyet edecektir?
SELÇUK MARUFLU (İstanbul)-İşçilere.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Halka.
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Halka.
Bu kusuru ben işlemedim ki beni şikayet edesin. Bu, sizin yarattığınız bir faciadır. Aslında,
biz, sizi her gün halka şikâyet ediyoruz.
Şimdi, önce, şunu belirtelim...
SELÇUK MARUFLU (İstanbul)-Düzeltin o zaman.
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Neyi düzelteceğiz? Siz, bu
önergenizi, niçin, Komisyonda kabul edilen 53 tane ANAP önergesiyle beraber getirmediniz?
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Burada düzeltme imkânı yok mu?
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Müsaade edin...
Ben, getirdiğiniz rejimi, Türk hukuk sistemi içinde, mantığına oturtmaya razıyım. Burada ge
tirdiğiniz şey, eğer, Emekli Sandığı rejimine sığıyorsa, buna da fazıyız; ama, burada şunu diyorsu
nuz: "Özel sektörde işçi olarak çalışsın, Emekli Sandığına prim ödesin, Emekli Sandığına ödediği
primlerle, Emekli Sandığından emekli olsun." Peki, bundan önce özelleştirilen kurumlardan bu şe
kilde geçenler de Emekli Sandığına prim ödesinler, Emekli Sandığından emekli olsunlar! Hatta,
bugün hepimiz biliyoruz ki, işçi emeklilerinin emekli maaşları Emekli Sandığı emeklilerininkinden daha düşüktür. Peki, bundan sonra, Sigortaya tabi isteyen işçiler de Emekli Sandığına primle
rini ödesinler, daha yüksek oranda emeklilik rejimine tabi olsunlar!
Şimdi, bütün bunları ölçelim, biçelim, hak neyse onu yerine getirelim. Bu tasarıda bir hüküm
konulmuş ve denilmiş ki: "Memur durumunda olan; yani, kadro karşılıği sözleşmeli olup da özel
leştirilen kurum dolayısıyla özel sektöre geçen bu insanlar, eğer isterlerse -bu şekilde kullanıla
cak 20 bin kadro, ki, burada ihda,s edilmiştir- başka kurumlara aktarılır" Bu uygulama, mesela Sümerbankta olmuştur. Sümerbankın mağazaları kapatılmıştır. Burada, bu statüde olan insanları -he
pimiz biliyoruz ki- çeşitli kamu kurumlarına, kadro karşılığrolarak, nakletmiş bulunuyoruz.
Şimdi, eğer, bu şekilde, haksızlığa uğramış insanlarımız varsa -ki, bunların hakları yargı mer
cii ile tescil edilmiş ise- buradaki 20 bin kadroyu kullanarak, meseleyi çözebiliriz; hatta, bugünkü
TEK idaresi kendi kadrolarına alarak onların da meselesini çözebilir. Onun için, meseleyi, bu şe
kilde, hukuk sistemimiz içinde çözmek varken, kalkıp da burada "ben bir önerge veriyorum, ka
bul edilmezse sizi millete şikâyet ederim" demenin ne anlamı var!
Sonra, bunun Sayın Bakanımızla ne ilişkisi var? Yani, bunu kullanarak, siz, verdiğiniz o öner
geyi geri mi çekeceksiniz? Ne alakası var bunun?..
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HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Örneği var, aynı şekilde İstanbul Bankasını kurtardık ya!..
BAŞKAN- Lütfen efendim... Rica ediyorum... Sayın Bakana müdahale etmeyin...
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Şimdi, şunu açıklamak istiyo
rum : Biz, başı ağrıyan her vatandaşın çözümüne burada "Evet" diyoruz. Bir genel rejim getirin...
SELÇUK MARUFLU (İstanbul)-Kabul edin, onu getirin.
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Ama, burada, şu tasarıda ne :
den Aktaş da Çitosan değil diye soruyorum kendime.
SELÇUK MARUFLU (İstanbul)- Peki, genel hüküm getirin, hepsini kapsasın.
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Efendim, şu da var; genel hü
küm getirelim; ama, şu tasarı öyle bir noktadadır ki, tasarının görüşmeleri bitiyor, sonunda bir
önerge getiriyorsunuz...
Sonra, bu hususu sizinle de konuştuk; o konuşmamızı Yüce Meclise de açıklıyorum : Sayın
Konuşmacı bana gelmiştir, demiştir ki. "Bunu kabul et, bu, benim seçim bölgemdeki bir olaydır."
SELÇUK MARUFLU (İstanbul)-Çok doğru.
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Isparta)-Yani, senin seçim bölgendeki
olay dolayısıyla Yüce Meclisi tehdit etmeye ne hakkınız var?!.
SELÇUK MARUFLU (İstanbul)- Seçim bölgemdeki sıkıntıları dile getirmem gayet normal.
BAŞKAN- Sayın Maruflu, rica ederim efendim... Siz zaten konuşmanızı yaptınız.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Seçim bölgesindeki sıkıntıyı size getirmesi suç mu?!
BAŞKAN- Sayın Dumankaya, lütfen... Rica ediyorum...
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Şimdi, değerli arkadaşlarım,
bu kanun tasarısı çerçeve, genel bir kanun tasarısıdır. Hükümet olarak, genellik ilkesi çerçevesin
de, sarılacak her yarayı sarmaya hazırız; ama, firma bazına indirildiği takdirde, bu konunun sorum
luluğunu Hükümet olarak deruhte edemeyiz.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN- Teşekkür ederim efendim.
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir.
Maddeyle ilgili önergeler vardır; okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan.720 sıra sayılı, Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının ge
çici 10 uncu maddesine ikinci ve üçüncü fıkra olarak aşağıda yer verilen metnin eklenmesini arz
ve teklif ederiz.
Emin Kul

Işın Çelebi

Mustafa Kılıçaslan

İstanbul

İzmir

Sakarya

Refik Arslan

Abbas İnceayan

Kastamonu

Bolu

Geçici 10 uncu maddeye eklenecek ikinci ve üçüncü fıkra:
"
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"İşbu Kanunun yürürlüğe girdiği târihten önce özelleştirme program ve kapsamına alınan
ve/veya bu Kanunda yer verilen özelleştirme işlemlerinden herhangi birinin uygulandığı kuruluş
larda çalışmaktayken yapılan işlemler sonucu işsiz kalan işçiler, Kanunun 21 inci maddesinde yer
verilen işsizlik tazminatından yararlanacakları gibi, yaş haddine bakmaksızın emekliliklerini iste
miş olan işçiler de, 24 üncü madde hükümlerinden yararlanırlar.
Bu ödemelere, işbu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde başvuran işçiler
hak kazanırlar."
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının geçici 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesi
ni arz ve teklif ederiz.
Turhan Tayan

Süleyman Hatinoğlu

Murat Başesgioğlu

Bursa

Artvin

Kastamonu

Ahmet Kabil

Yücel Seçkiner

Selçuk Maruflu

Rize

Ankara

İstanbul

Bu kanunun yUrürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilmiş bulunan Aktaş Elektrik A.Ş.ye ge
çenler ile ayrılanlardan, Aaktaşın özelleştirilmesinden önce Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
na tabi olarak çalışmakta olanlardan, halen görevde bulunanlar ile herhangi bir sebeple görevden
ayrılmış olanlar hakkında da 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun ek 71 inci maddesi hü
kümleri uygulanır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülrnekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 10 uncu maddesinin beşinci satırın
da yer alan "iki ay içinde" ifadesinin "altı ay içinde" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Sami Sözat

Adana

Hatay

Balıkesir

Ahmet Sezai Özbek

Ali Yalçın Öğütcan

Kırklareli

Adana

Gerekçe: Yapılan bu değişiklikle daha fazla sayıda personelin bu haktan faydalanması temin
edilmiş olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 10 uncu maddesinin birinci satırın
da yer alan "programına" ifadesinin "kapsamına" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Sami Sözat

Adana

Hatay

Balıkesir

Ahmet Sezai Özbek

Âli Yalçın Öğütcan

Kırklareli

Adana

Gerekçe: Yapılacak bu değişiklikle daha çok kuruluşun bu maddenin kapsamına alınması sağ
lanabilecektir.
BAŞKAN- Şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göre okutup işleme koyacağım:
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İstanbul Milletvekili Emin Kul ve Arkadaşlarının Önergesi.
Geçici 10 uncu maddeye eklenecek ikinci ve üçüncü fıkra:
İşbu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirme programı ve kapsamına alınan
ve/veya bu Kanunda yer verilen özelleştirme işlemlerinden herhangi birinin uygulandığı kuruluş
larda çalışmaktayken yapılan işlemler sonucu işsiz kalan işçiler, Kanunun 21 inci maddesinde yer
verilen işsizlik tazminatından yararlanacakları gibi, yaş haddine bakılmaksızın, emekliliklerini is
temiş olan işçiler de 24 üncü madde hükümlerinden yararlanırlar.
Bu ödemelere, işbu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde başvuran işçiler
hak kazanırlar.
BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN- Hükümet?..
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN-Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor.
Sayın Kul.uyurun efendim.
Süreniz 5 dakika.
EMİN KUL (İstanbul)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; madde üzerinde konuşurken gö
rüşlerimizi arz etmiştim. Sosyal güvenlik kurumlan iştirakçiliği, iştirakçiliğin gelecekteki sosyal
güvenliğiyle ilgilidir. Yoksa, işsiz kalması gibi hallerde, hak sahiplerine, sosyal güvenlik kurumu
iştirakçiliğinin değişik olması dolayısıyla ayrı ayrı. işlem yapılması söz konusu edilmemelidir. Bi
zim isteğimiz, özelleştirme/kapsamına alınan kuruluşlarda, bu kanunun yürürlük tarihinden evvel,
özelleştirme işlemi dolayısıyla, ister Emekli Sandığı iştirakçisi olsun ister sosyal güvenlik kurumu
iştirakçiliği bakımından SSK iştirakçisi olsun, çalışan kişilere, çalışmakta olup da işini kaybeden
kişilere, bu kanun tasarısının 21 inci ve 24 üncü maddesiyle ilgili hakların verilmesidir.
Bildiğiniz gibi, 21 inci madde buradan geçti ve iş kaybı tazminatıyla ilgilidir. 24 üncü madde
de emeklilik ikramiyesiyle ilgilidir. Onu da, burada verdiğiniz oylarla, tayin ettiğiniz biçimde ka
bul ettiniz. Ancak, bu haklar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak işlemler için ge
çerlidir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bir ay yahut Uç ay hatta bir gün farlda dahi, özel
leştirme kapsamına çoktan beri alınmış olup, özelleştirme işlemleri yürütülenler, bu yüzden, b iş
yerlerinde çalışıp da işsiz kalanlar, hangi sosyal güvenlik kurumu iştirakçisi olursa olsun, bu hak
lardan faydalandırılmalıdırlar. Önergemiz, bunu istihdaf eden bir önergedir.
Sayın Bakan ben, madde üzerinde konuşurken, burada yoktular; şimdi de bilmiyorum nerede
ler... (DYP sıralarından "Sayın Bakan burada" sesleri)
Hemen ifade edeyim. "Komisyonda bunları niye söylemediniz" diye bir sual vaki oluyor. Ba
kınız, merak ettim; gittim, bugün, Komisyon tutanaklarını inceledim. Hükümet, ayın 18 inde yazı
sını yazıp komisyona intikal ettiriyor ve ayın 19' unda da komisyon toplantıya çağrılıyor.
19.10.1994 tarihindeki toplantıya bir tek komisyon üyesi iştirak ediyor; çoğunluk olmadığından do
layı da toplantı bu tarihte yapılamıyor ve ancak ertesi gün; yani, 20.10.1994 tarihinde toplanabili
yor. O gün, 58 maddesi ve bir o kadar da fılaası olan tasarı, bir gün içinde komisyondan geçiyor
ve ayın 21'inde de rapor yazılıp, Genel Kurula intikal ettiriliyor.
•
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Şimdi, olaya insaf ile bakmak lazım; yani, burada, üç haftadır halledemediğimiz 58 madde
üzerinde 450 milletvekilinin çeşitli görüşlerini, bir günlük komisyon çalışmasına intikal ettireme
mesi acaba bir kusur olarak mı mütalaa ediliyor?
Bu önerge, şahsımla ilgili bir önerge olmayıp, Grubumuzun önergesidir. Dün, Sayın Bakan,
"bu, sizin şahsî görüşleriniz"dedi; onun için ısrarla söylüyorum, Grubumuz, komisyon çalışmaları
sırasında bazı önerilerini yetiştirememiştir; ama, bu öneriler şimdi önünüzdedir, Genel Kurul bura
dadır, böylesine bir haksızlığı tamir etme imkânımız vardır. Oylarınızla bunu tamir edebilirsiniz.
Sizden şunu da istirham ediyonım: Bugün dağıtılan gündeme bakınız, bu gündemin "Kanun
Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 77 nci sırasında, hâlâ, Türki
ye Özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu (TÖYÖK) Kuruluş, Görev ve Yet
kileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu duruyor; hiç ol
mazsa artık bunu geri çekiniz ki, boşu boşuna hem kâğıt israfı olmasın hem de bize yönelttiğiniz
akıl kanştırıcı olaylar cereyan etmesin.
Hadi bunu geçtim; bakınız, yine aynı kısmın 29 uncu sırasında, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Ha
tay Milletvekili Nihat Matkap'm, Özelleştirme Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
var; dağıtım tarihi 27.7.1994. Şu anda görüşmekte olduğumuz 720 sıra sayılı kanun tasarısının da
ğıtım tarihi ise, 24.10.1994. Birleştinne işlemi bile yapılmamış; ama, hâlâ huzurunuzda gündemi
işgal ediyor...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN- Sayın Kul, lütfen cümlenizi bağlar mısınız.
EMİN KUL (Devamla)- Tabiî efendim.
...ondan sonra, bize, bu konularda ithamlarda, serzenişlerde bulunuyorsunuz.
Sayın milletvekilleri, size sevindirici bir haber vermek istiyorum; bu konuşma, bu tasarı üze
rinde yaptığım son konuşmamdır ve -daha önceleri, tasarının bütün maddelerinde değil, sadece 15
maddesi üzerinde söz almıştım- biraz sonra huzurunuzdan ayrılacağım; ama, bir hakkın teslimine
yardımcı olmanızı diliyorum. Tarih önünde, bu 15 madde üzerinde vermiş olduğum önergelerle ve
yapmış olduğum konuşmalarla, sizi, vicdanınızla karşı karşıya bırakarak ve bu önergemize müsbet
oy vermenizi tekrar rica ederek huzurunuzdan ayrılırken, saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum.
(ANAP sıralanndan alkışlar)
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kul.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Geçici 10 uncu maddenin beşinci satırında yer alan "iki ay içinde" ifadesinin "altı ay içinde"
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
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BAŞKAN-Hükümet?
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Katılmıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN- Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Geçici 10 uncu maddenin birinci satırında yer alan "programına" ifadesinin "kapsamına" şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN-Önergeye Komisyon katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu ve Arkadaşlarının Önergesi:
Geçici 10 uncu maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz:
"Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten Önce özelleştirilmiş bulunan Aktaş Elektrik A.Ş.'ye ge
çenler ile ayrılanlardan, Aktaş'm özelleştirilmesinden önce T.C. Emekli Sandığına tabi olarak ça
lışmakta olanlardan, halen görevde bulunanlar ile herhangi bir sebeple görevden aynlmış olanlar
hakkında da 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunun ek 71 inci maddesi hüküm
leri uygulanır.
BAŞKAN- Önergeye Komisyon katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Katılmıyoruz Sayın Başkan.
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Söz istiyorum efendim.
BAŞKAN- Buyurun Sayın Maruflu.
Süreniz 5 dakikadır.
SELÇUK MARUFLU (İstanbul)- Sayın Başkan, biraz evvel bahsettiğim bu önergeyi açıkla
mak üzere söz almış bulunuyorum.
Bu önergeyle ilgili bir değerlendirmede Devlet Bakanı Sayın Aykon Doğan dedi ki: "Sizin se
çim bölgenizin bir sorunudur; bunu dile getiriyorsunuz" Değerli arkadaşlar, bundan tabiî ne olabi
lir... Biz, öncelikle kendi seçim bölgemizin sorunlarını burada dile getirmeyeceğiz de neyi dile ge
tireceğiz... Bu, milletvekili olarak bizim vazifemizdir. Kaldı ki, bahsedilen bu bölge, sadece benim
seçim bölgem de değil; İstanbul'un Anadolu yakasını kapsayan bir bölgedir.
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İkinci husus da şudur: "Özel bir kuruluşa, özel bir muamele yapılıyor" dediler. Aslında, bura
da öyle bir şey yok. Burada söz konusu olan, mağdur olan çalışanlardır, işçilerdir, emekçilerdir; on
ların mağduriyetlerinin önlenmesidir. Tıpkı, bir zamanlar, batırılan İstanbul Bankası emeklilerinin,
burada, alelacele, Plan ve Bütçe Komisyonundan, buradan geçen bir Kanunla SSK ile ilgilendiril
mesine benzeyen bir durum vardır değerli arkadaşlar. Demek ki, bir grubun da olabiliyor. Bunlar,
daha haklı olan, arkası olmayan, ama, bizlerin, burada yardımlarına muhtaç olan gruplardır. Bunu
dile getiriyoruz, bundan tabiî ne olabilir.
Sayın Bakan, bunun küçük bir grubu kapsadığını ifade ediyorlar. Birçok insanın hakkı mağ
dur olmuştur.
"Genel hükümler çerçevesinde ele alınmalıdır" dendi. O zaman, sadece TEK'te çalışan işçile
rin mağduriyetleri değil, daha önce özelleştirilen tüm kuruluşlardaki çalışanların mağduriyetlerini
giderecek bir genel hüküm çıkarsınlar, biz buna da varız, bunu da destekleriz.
Bu düşüncelerle, bu önergemin desteklenmesini sizlerden istirham ediyorum. Desteklemedi
ğiniz takdirde bunun günahı size olacaktır. Ben, teker teker, Bakanın konuşmasını içeren tutanak
ları işçilere postalayacağım, haberiniz olsun.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN- Teşekkür ederim, Sayın Maruflu.
Efendim, buradaki bütün tutanakları herkese postalama zorunluluğu yok. Tabiî, Yüce Meclis,
kendi adalet duyguları içinde karar verir.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Geçici 10 uncu madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.
Geçici 10 uncu maddeyi, Komisyondan gelen şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Geçici 10 uncu madde kabul edilmiştir.
Geiçici II inci maddeye geçiyoruz.
Sayın milletvekilleri, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen geçici II inci madde, daha
sonra düzeltilerek arkadaşlara dağıtılmıştır; ellerinde düzeltilmiş metin bulunmayan arkadaşımız
varsa, kendilerine bu metni verelim.
Geçici 11 inci maddeyi okutuyorum:
GEÇİCİ MADDE 11. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mev
zuat gereğince özelleştirilmek üzere Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş olan kuruluşlar bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte İdareye devredilmiş sayılır ve Özelleştirme Yüksek Kurulu bunlar
dan hangilerini özelleştirme programına alacağını 3 ay içinde kararlaştırır.
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Sayın Elkatmış.
Sayın Elkatmış, Grubunuz adına konuşacaksınız; ama, Grup Başkanvekilleriniz de yok, yetki
belgeniz de yok.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Var, Sayın Başkan var. Akşam akşam işi zorlaştırmayın...
BAŞKAN- Tamam efendim; Grup Başkanvekiliniz de geldi.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Anadan doğma muhalefetsin Sayın Başkan.
BAŞKAN- Arkadaşlar, burada İçtüzüğü uyguluyoruz. Grup Başkanvekili arkadaşınız geldi,
hallettik. Niye her şeye itiraz ediyorsunuz?..
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Buyurun Sayın Elkatmış.
Süreniz 10 dakika efendim.
RP GRUBU ADINA MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir)- Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 720 sıra sayılı Özelleştirme Kanun Tasarısı hakkında Refah Partimizin görüşlerini arz etmek
üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum, bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlarım.
Değerli milletvekilleri,geçici 11 inci maddeye sonradan, ayrı bir düzeltme yazısıyla ilave ya
pılmış, düzeltilmiştir. Bu geçici maddeyle, "Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlük
te bulunan mevzuat gereğince özelleştirilmek üzere Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş olan ku
ruluşlar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte idareye devredilmiş sayılır ve Özelleştirme Yüksek
Kurulu bunlardan hangilerini özelleştirme programına alacağını 3 ay içinde kararlaştırır" hükmü
getirilmiştir. Son cümle, yani 3 ay içinde programa almayı kararlaştırmayla ilgili cümle, hem Hü
kümetin teklifine hem de Komisyonun ilk metninde yoktur; bilahara, Plan ve Bütçe Komisyonu ta
rafından tasarıya dahil edilmiştir. Tabiî, böyle bir süre konulması olumludur; bunu olumlu karşılı
yoruz.
Değerli milletvekilleri, aslında, bu hususun, ayrı bir geçici maddeyle düzenlenmesine de ge
rek olmadığı kanaatindeyiz; çünkü, Kamu Ortaklığı İdaresinin bütün malı, mülkü, personeli, her
türlü aktif ve pasifi yeni kurulan Özelleştirme Yüksek Kuruluna devredildiğine göre, daha evvel
kendisine devredilmiş bulunan bütün kuruluşların da bu haliyle devredilmiş sayılacağı tabiîdir. 4
üncü maddede, Özelleştirme Yüksek Kurulunun görevleri sayılmıştır; dolayısıyla, o maddede ayrı
bir fıkra veya bir cümle olarak bahsedilebilirdi. Ancak, ayrı bir madde olarak ele alınmış ve sade
ce, 3 aylık bir süre konmuştur.
Değerli milletvekilleri, şimdiye kadar, Kamu Ortaklığı İdaresine, 126 kuruluş ve bağlı ortak
lığı devredilmiş; bilahara, bunlardan, Boğaziçi Hava Taşımacılığı, Öğretmenler Bankası gibi, satıl
ması mümkün olmayan bir takım kuruluşlar tekrar iade edilmiş; yani, Kamu Ortaklığı İdaresinin
portföyünden çıkarılmış ve böylece Kamu Ortaklığı İdaresinde 119 kuruluş kalmıştır. Bunlardan,
aşağı yukarı yarısı satılmış, şu anda, 50-60 civarında satılmayan kuruluş kalmıştır. Zannedersem,
bir o kadar da, Kamu Ortaklığı İdaresi portföyüne dahil edilmeyen; yani, özelleştirme kapsamına
alınmayan kuruluş kalmıştır.
Tabiî, bir bekleme vardır, Kamu Ortaklığı İdaresinin portföyüne alınmayan, özelleştirme kap
samına alınmayan kuruluşlar "acaba biz ne zaman bu kapsama alınacağız, ne zaman satılacağız" gi
bi bir beklenti içerisindedirler. Bu beklenti dolayısıyladır ki, bu kuruluşlar, bütün faaliyetlerini hu
kuken değil; ama, bir yerde fiilen durdurmuş durumdadırlar. Bu da, kuruluşlarının zararlarını çok
büyük oranda artırmaktadır, neredeyse hurda haline gelmeye yüz tutmuş bir durum vardır. Bu ne
denle, Kamu Ortaklığı İdaresi, daha doğrusu şimdiki ismiyle Özelleştirme Yüksek Kurulu, özel
leştirme kapsamına alınmayan bu kuruluşların da, hangileri almacaksa, bir an evvel, bu kapsama
alınması için çalışmalıdır. Bunun için de bir süre konsaydı, herhalde daha iyi olurdu.
Birkısım kuruluşlar özelleştirme kapsamından çıkarılmış. Belki, şu anda, KİT'lerin elinde ka
lan 50-60 kuruluşun bir kısmının yine, özelleştirme kapsamından çıkarılması gerekebilecektir.
Bunda acele edilmesinde, kuruluşlar yönünden büyük faydalar olacaktır; çünkü, onlar da bekle
mektedirler ve ne yapacaklarını şaşırmış bir vaziyettedirler.
Keza, bu kanun tasarısının 13 üncü maddesi, stratejik kuruluşların kapsamdan çıkarılmasını
amirdir. Bu stratejik kuruluşların da bir an evvel tespit edilip, özelleştirme kapsamından çıkarıla-378-
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rak, daha rantabl çalışmaları için gerekli olan her türlü yardımın yapılması suretiyle ekonomiye ka
zandırılmaları gerekir.
Yine, bir durum daha var : Tasarının 35 inci maddesinde belirtilen KİK dediğimiz kuruluşlar
(kamu iktisadî kuruluşları) daha önce özelleştirme kapsamına alınmışlardır. Bu kuruluşlar, şimdiki
adıyla Özelleştirme İdaresinin portföyünde bulunmaktadırlar veya bundan sonra bulunacaklardır.
Tabiî, 35 inci maddede belirtilen KİK'lerin durumu özellik arz etmektedir. Bu nedenle bunlara ay
rı bir yaklaşım getirilerek, yasal statülerinin belirlenmesinde acele edilmesi gerekmektedir.
Değerli milletvekileri, özelleştirilecek kuruluşlann değer takdirleri çok önem arz etmektedir.
Daha evvel, değer takdiriyle ilgili madde görüşülürken de belirtmiştim; özelleştirme kapsamında
ki kuruluşlann değer takdirlerinde ve satışlarında, bu kuruluşu halen yöneten üst düzey yöneticile
rinden de faydalanmak gerekiyor. Gerçi, tasannın 18 inci maddesi, değer tespit işlemlerinin, değer
tespit komisyonlan veya idarece tayin edilecek özel, bağımsız ihtisas kuruluşlarınca yapılacağım
amirdir ve "gerektiğinde yerli ve yabancı danışmanlar da bu konuda görevlendirilebilir" diyor;
ama, burada bir sarahat yok. Bu kuruluşlann mevcut yöneticilerinden mutlaka faydalanılması ge
rektiğini düşünüyorum. Çünkü, kuruluşun durumunu, malını, mülkünü en iyi bilecek durumda
olanlar, bu kuruluşlan yönetenlerdir.
Değerli milletvekilleri, Kamu Ortaklığı İdaresi portföyüne alınan kuruluşlar, kendi kaderleri
ne terk edilmiş durumdadırlar ve Kamu Ortaklığı İdaresinin uhdesinde bulunan bu kuruluşların du
rumu, maalesef içler acısıdır.
Kamu Ortaklığı İdaresinin portföyünde bulunan özelleştirme kapsamındaki bu kuruluşlann
kendi personeli, bu kuruluşlann yönetim kuruluna veya başkanlıklanna tayin ediliyor. Burada bir
ikilik doğuyor; bir tarafta Kamu Ortaklığı İdaresi, bir tarafta da, kuruluşun esas yöneticileri bulu
nuyor. Tabiî, herkes topu diğerine atıyor; Kamu Ortaklığı İdaresi "ben sorumlu değilim" diyor, ku
ruluşun yönetimi de "ben sorumlu değilim" diyor, ortada sorumlu bulunamıyor. Bu nedenle de, bu
kuruluşlar, boşlukta kalıyorlar. Satılacak diye de kuruluşa hiç kimse sahip çıkmıyor; bu da ikinci
bir problem doğunıyor. Kamu Ortaklığı İdaresi, kuruluşlarının idaresinin, yetki ve sorumluluğun
kuruluşun yönetimine ait olduğunu; kuruluşun yönetimi de, yetki ve sorumluluğun Kamu Ortaklı
ğı İdaresine ait olduğunu beyan ediyor. Ortada bir karmaşa oluşuyor. Bundan da, kuruluşlar zarar
görüyorlar.
Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda, kuruluşun, hayatını idame ettirebilmesi için ge
rekli ve zarurî yatınmlar ve yenileme yatırımları yapılamıyor. Bu durum ise, kuruluşları mahvedi
yor, batınyor; hatta, bu kuruluşlann hurda haline gelmesine sebep oluyor ve tabiî ki, ileride, satış
sırasında, değerinin çok altında bir fiyatla satılmasına da neden olacak. Bu durumun önlenmesi ge
rekir; bu tesisler hepimizindir, bu tesisler milletin malıdır.
• BAŞKAN- Sayın Elkâtmış, lütfen, konuşmanızı tamamlar mısınız.
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla)-Tamamlıyorum Sayın Başkan.
Yine, bu özelleştirme kapsamında olan kuruluşların sermayeleri, çok cüzi ve sembolik oldu
ğundan, sermaye artışı talepleri oluyor. Bu talepler, gerek Hazine gerekse Kamu Ortaklığı İdaresi
tarafından karşılanmadığından, onlarda, en azından, işletme sermayesi yetersizliğinden, atıl bir va
ziyette duruyorlar. Bu hal ise, KİT'lerin zararını daha da artırıyor ve katlıyor.
Eskiden, bundan evvelki durumda, satışlardan, özelleştirme gelirlerinden bir pay da, Kamu
Ortaklığı İdaresi tarafından, özelleştirme kapsamına alınan ana kuruluşa veriliyordu. Bu paylar bu
gün verilmiyor...
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BAŞKAN-Lütfen efendim, sözünüzü tamamlar mısınız.
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla)- Son cümlem Sayın Başkan.
Hiç değilse, bu payların, elde kalan KİT'lerin hayatını idame ettirebilmesi için verilmesi ge
rektiği kanaatinde ve düşüncesindeyiz.
Hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Elkatmış.
Şahsı adına söz isteyen, Sayın Algan Hacaloğlu?., Yok.
Sayın Uluç Gürkan?.. Yok.
Sayın Ali Dinçer?.. Yok.
Sayın Cevat Ayhan, buyurun efendim.
Süreniz 5 dakikadır Sayın Ayhan.
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 720 sı
ra sayılı Özelleştirme Kanunu Tasarısının geçici 11 inci maddesi üzerinde söz almış bulunmakta
yım.
Bu maddede "Bu kanunun, yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat gere
ğince özelleştirilmek üzere Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş olan kuruluşlar bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte idareye devredilmiş sayılır ve Özelleştirme Yüksek Kurulu da bunlardan
hangilerinin özelleştirme programına alınacağını üç ay içinde kararlaştırır" denilmektedir.
Muhterem arkadaşlar, bu maddeye göre sanki, özelleştirme İdaresi, olmayan teşkilat olarak ye
niden kurulacak. Özelleştirme İdaresi, isim olarak yeniden kurulan bir teşkilat. Daha önce çıkarıl
mış olan Yetki Kanununa istinaden, Hükümetin yayımladığı kanun hükmünde kararname ile kurul
muştu; Anayasa Mahkemesi iptal etti. Şimdi, tekrar kurulacak. Ancak, Özelleştirme İdaresinin per
soneli, kadroları halen, Kamu Ortaklığı idaresinin kadrolarıdır, personelidir; yani, bu kadrolar, da
ha önce, özelleştirilmek üzere, Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş olan kurumları biliyorlar. Bu
kurumlar için çalıştılar, bu kurumlarla çalıştılar. Şimdi, tekrar sil baştan... Yani, bunları özelleştir
me programına alacağız mı, almayacağız mı diye verilen 3 aylık mehli anlamadım.
Ayrıca, hatırlarsınız, yine tasarının 3 üncü maddesi konuşulurken, maddenin (b) bendinde hatırlarsanız- buna benzer bir hüküm vardı. O zaman da düşüncelerimi arz etmiştim. 3 üncü mad
denin (b) bendinde "Özelleştirme kapsamına alınmış olan kuruluşlardan gerekli görülenlerin özel
leştirme kapsamından çıkarılarak eski statülerine iade edilmesine ve/veya özelleştirme programına
alınmış kuruluşlardan gerekli görülenlerin özelleştirmeye hazırlanmasına karar vermek" deniyor.
Yani bu iş, bir yaz boz tahtası mıdır? Zaten, 10 senedir, bu kurumları "özelleşti, özelleşecek; satıl
dı, satılacak" diye psikolojik olarak çökerttik. Yani, bu kurumların başında, içinde bulunan insan
lar, 10 seneden beri "ha satıldık, ha satılacağız" düşüncesindedirler. Ne olacağı belli değil; Hükü
metin desteği yok, sermaye desteği yok, yatırım desteği yok, icra desteği yok. Keyfi müdahaleler
le kurumları, zaten felç ettik. Burada, yine, bu tereddütleri ortaya koyuyoruz, tasarının 3 üncü mad
desinin (b) bendinde olduğu gibi, yani, özelleştirme kapsamına alacaksınız, sonra tekrar eski hali
ne iade edeceksiniz... Bu nasıl bir anlayıştır, bunu anlamadım.
Yine, geçici 11 inci maddede de bu var. Kamu ortaklığı yönetimi zamanında özelleştirme
programına alınmış olan kurumların, şimdi tekrar özelleştirilip, özelleştirilmeyeceğine karar veril
mesi ne demektir? Yani, hizmet eden bir kurum devreden çıktı da, yepyeni idareciler, yepyeni kad
rolar, yepyeni bir düzen mi geldi; hayır, aynı düzeri isim değiştirerek devam edecek.
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Uygulamada görülen birtakım eksikliklerle ilgili, bu kanun tasarısı ek imkânlar getiriyor, ek
yetkiler getiriyor, ek kaynaklar getiriyor. Ancak, bu uygulama, halen Kamu Ortaklığı İdaresine
devredilmiş olup da, "özelleşti, özelleşecek; satıldı, satılacak" diye tereddüt içinde yüzen kurumlar
için, yeni bir tereddüt döneminin daha önümüzde olduğunu göstermekte ve bu kurumlar için, bu,
hiçbir zaman iyi bir işaret sayılmamaktadır.
Ben, Özelleştirme Yüksek Kurulunun, Kamu Ortaklığı İdaresine, özelleştirilmek üzere devre
dilmiş olan bu kamu iktisadî teşebbüslerinin, öncelikle ve süratle özelleştirme muamelesini tamam
lamasını ve bu işi bitirmesinin, memleket ekonomisi için faydalı olacağına inanıyorum.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN- Lütfen, cümlenizi tamamlar mısınız.
CEVAT AYHAN (Devamla)-Tamamlıyorum.
Hükümetin, kamu iktisadî teşebbüslerine genel yaklaşımı, zaten bunları gözden çıkardığı şek
lindedir. Karabük için verilen sözün de tutulacağı hakkında güvenimiz yoktur. Özelleştirme prog
ramına alınan KİT'leri bir an evvel, ne yapılacaksa yapılıp, milleti tatmin edecek, çalışanları tatmin
edecek, güven verecek bir şekilde çözüme kavuşturulmalıdır.
Hepinize hürmetlerimi arz ederim.
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ayhan.
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır.
Maddeyle ilgili önergeler vardır; önergeleri, önce geliş sırasına, sonra aykırılık derecesine gö
re okutup işleme koyacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının Geçici 11 inci maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Geçici Madde 11.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat
gereğince özelleştirilmek üzere Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş olan kuruluşlar, devir tarih
leri itibariyle özelleştirme programına alınmış sayılır. Bu kuruluşların özelleştirilmelerine ilişkin
olarak daha Önce Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince yapılmış olan işlemler geçer
li olup, özelleştirme işlemlerine bundan böyle bu Kanun hükümlerine göre devam olunur. Ancak,
gerekli görülmesi halinde bu kuruluşlardan hangilerinin özelleştirmeye hazırlık çalışmasına tabi tu
tulacağına, hangilerinin özelleştirme kapsamından çıkarılacağına, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren üç ay içinde İdarenin teklifi üzerine Kurulca karar verilir.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Sami Sözat

Adana

Hatay

Balıkesir

Ahmet Sezai Özbek

Ali Yalçın Öğütcan

Kırklareli

Adana

Gerekçe:
Bu suretle, daha önce yetkili organlarca özelleştirme kapsamına alınmış olan kuruluşların, ye
niden özelleştirme kapsamına alınması içirt karar verilmesine gerek kalmayacak; ancak, bu kuru
luşlardan özelleştirmeye hazırlanmalarına gerek görülenler, üç aylık bir süre içinde İdarece tespit
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edilerek, Kuralca özelleştirmeye hazırlanmalarına veya kapsamdan çıkarılmalarına karar verilmiş
olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarının geçici 11 inci maddesinin aşağıdaki şekilde
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Geçici Madde 11.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat
gereğince özelleştirilmek üzere Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş kuraluşlar, devir tarihleri iti
bariyle özelleştirme kapsamına alınmış sayılırlar.
A) Ancak, bu kuruluşlardan;
1-Özelleştirme kapsamında kalacaklar,
2- Özelleştirme kapsamı dışına çıkarılacaklar,
B) Özelleştirme kapsamında kalacaklardan ise;
1- Özelleştirme programına alınacaklar,
2- Özelleştirmeye hazır hale getirilecekler,
İdarenin teklifi üzerine, Kurulca ayrıca belirlenir.
Bu işlemler, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde tamamlanır.
Gerekçe:
Bu değişiklikle halen Özelleştirme idaresine devredilen kuruluşların mevcut statülerinin de
vam edeceği; ancak, Kurulun, bu kuruluşların durumunu üç ay içinde değerlendirerek, bir karar al
masını öngörülmektedir.
Elaattin Elmas

Şükrü Yürür

İstanbul

Işın Çelebi

Ordu

İzmir

Refik Arslan

Halit Dumankaya

Kastamonu

İstanbul

Türkiye Büyük Millet Mecilisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 11 inci maddesinin ilk satırında yer
alan "tarihten önce" ibaresinin "tarihte" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Adana

Hatay

Sami Sözat
Balıkesir I

Ahmet Sezai Özbek

Ali Yalçın Öğütcan

Kırklareli

Adana

Gerekçe:
Yapılacak .olan bu değişiklikle, maddede ifade bütünlüğü sağlanmış olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 11 inci maddesinin son satırında yer
alan "Üç ay" ibaresinin "bir ay" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Sami Söza|

Adana

Hatay.

Balıkesir
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Ahmet Sezai Özbek

Ali Yalçın Öğütcan

Kırklareli

Adana

Gerekçe:
Önerilen bu değişiklikle, özelleştirme işlemlerine hız kazandırılması sağlanmış olacaktır.
BAŞKAN- Şimdi, Anayasaya aykırılık önergesi var; onu okutup işleme önce onu koyacağım:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının geçici 11 inci maddesinde yer alan "Bu
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat gereğince özelleştirilmek üze
re Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş olan kuruluşlar bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte özel
leştirme programına alınmış ve İdareye devredilmiş sayılır." ifadesi, metniyle ve tasarının tümüy
le beraber ele alındığında Anayasanın 5,6, 10, 160, 166 ncı maddelerine aykınlıklar taşımaktadır.
Görüşmelerde, Anayasaya aykırılık yönünde değerlendirilmesini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Mustafa Ünaldı

Şaban Bayrak

Salih Kapusuz

Konya

Kayseri

Kayseri

Musa Demirci

Cevat Ayhan

Ahmet Remzi Hatip

Sivas

Sakarya

Konya

Hüseyin Erdal

İsmail Coşar

Yozgat

Çankırı

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTÎN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler. Önerge reddedilmiştir.
Şimdi de, diğer önergeleri aykırılık derecelerine göre tekrar okutup, işleme koyacağım :
Adana Milletveki Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 11 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini
arz ve teklif ederiz.
Geçici Madde 11.- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat
gereğince özelleştirilmek üzere Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş olan kuruluşlar devir tarih
leri itibariyle özelleştirme programına alınmış sayılır.Bu kuruluşların özelleştirilmelerine ilişkin
olarak daha önde Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince yapılmış olan işlemler geçer
li olup, özelleştirme işlemlerine bundan böyle bu Kanun hükümlerine göre devam olunur. Ancak,
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gerekli görülmesi halinde bu kuruluşlardan hangilerinin özelleştirmeye hazırlık çalışmasına tabi tu
tulacağına, hangilerinin özelleştirme kapsamından cıkanlacağına, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren üç ay içinde İdarenin teklifi üzerine Kurulca karar verilir.
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Çoğunluğu
muz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkamm.
BAŞKAN - Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılıyoruz Sayın Başka
nım.
BAŞKAN- Komisyon, önergeye çoğunluğu olmadığı için katılamıyor, hükümet katılıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas ve Arkadaşlarının Önergesi:
Geçici 11 inci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Geçici Madde 11.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat
gereğince özelleştirmek üzere Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş kuruluşlar, devir tarihleri iti
bariyle özelleştirme kapsamına alınmış sayılırlar.
A) Ancak bu kuruluşlardan;
1. Özelleştirme kapsamında kalacaklar,
2. Özelleştirme kapsamı dışına çıkarılacaklar,
B) Özelleştirme kapsamında kalacaklardan ise;
1. Özelleştirme programına alınacaklar,
2. Özelleştirmeye hazır hale getirilecekler;
İdarenin teklifi üzerine, Kurulca ayrıca belirlenir. Bu işlemler, Kanunun yürürlük tarihinden
itibaren üç ay içinde tamamlanır.
BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkanım.
BAŞKAN-Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kanım.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Geçici 11 inci maddenin ilk satırında yer alan, "tarihten önce" ibaresinin, "tarihte" şeklinde
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
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BAŞKAN- Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkanım.
BAŞKAN- Hükümet?
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kanım.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Geçici 11 inci maddenin son satırında yer alan "üç ay" ibaresinin "bir ay" şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN - Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Hükümet ve Komisyon önerge katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Sayın milletvekilleri, geçici 11 inci maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şek
liyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici 12 nci maddeyi okutuyorum efendim:
GEÇİCİ MADDE 12. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, Kamu Ortaklığı İdaresi
Başkanlığı veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı olarak evvelce yürürlükte bulunan mevzuat hü
kümlerine göre yapılan işlemlerle, iptal edilen 531 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci
maddesi gereğince ilgili kuruluşlarca yapılan personel nakil ve atama işlemleri ile 546 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesi gereğince yapılan intibak ve fark tazminatı
ödenmesi işlemleri geçerlidir.
BAŞKAN- Madde üzerinde Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz; buyurun efendim.
Süreniz 10 dakikadır Sayın Oğuz.
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul)- Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 720 sıra
sayılı kanun tasarısı üzerinde, nihayet, geçici 12 nci maddeye kadar gelmiş bulunuyoruz.
Geçici 12 nci madde de, getirdiği düzenlemeyle, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce,
Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı olarak evvelce yürürlükte
bulunan mevzuat hükümlerine göre yapılan işlemleri düzenlemektedir. Bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce vaki bu düzenleme işlemlerinin mahiyeti bir açıklık kazanmamıştır. Aslında, bu ya
pılan işlemlerin burada tadat edilmesi ve "şu işlemleri düzeltiyoruz" şeklinde bir açıklık ifade edil
mesi iktiza ederdi. Burada görüyoruz ki, "yapılan işlemler" ifadesi açıklığa kavuşturulmadan, sa-385-
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dece "yapılan işlemler" olarak ifade edilmiştir; ancak, bu ifadeyi takip eden, virgülden sonra, "ip
tal edilen 531 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince ilgili kuruluşlarca
yapılan personel nakil Ve atama işlemleri ile 546 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2
nci maddesi gereğince yapılan intibak ve fark tazminatı ödenmesi işlemleri geçerlidir" şeklinde bir
hüküm getirilerek, daha evvel yapılmış bulunan işlemlere meşruiyet kazandırılmak istenmektedir.
Değerli arkadaşlarım, tabiî ki, bu işlemlerin sadece personele münhasır kalması halinde, bu
personelin mağdur olmaması konusunda bizim de arzumuz, bunların mağduriyetine mahal verme
mek şeklindedir. Hele, geçici 13 üncü maddede,"... yapılan intibak ve fark tazminatı ödenmesi iş
lemlerinin geçerli olması ve bu suretle kamu hizmetlerinin devamlılığı ilkesinin gereği yerine ge
tirilmiş ve maddede öngörülen personelin özlük haklarının korunması amaçlanmıştır" şeklindeki
açıklama da yine, bu personelin durumlarının iyileştirilmesi ve yapılan daha evvelki işlemlere,
meşruiyet kazandırılması şeklindedir.
Ancak, şunu ifade etmek isterim ki, kanunların makabline şâmil olması pek alışılmış bir konu
değildir. Şunu açıkça belirtmek gerekir ki, geçmişe müessir kanunlar çıkarmak fevkalade sakınca
lıdır; ama, burada özelleştirilmiş olan müesseselerin, kurumların, fabrikaların veya KİT'lerin men
suplarından, personelinin mağduriyetini önlemek şeklinde getirilmiş bu tedbirin de, böylece geç
mişte yapılan işlemlere meşruiyet kazandırılması şeklinde düzeltilmiş olması da bir bakıma bir hiz
mettir.
Ancak, şunu ifade ediyorum ki, şu ana kadar yapılan ve üzerinde hassasiyetle durduğumuz ve
üç haftadan beri de üzerinde hassasiyetle durup, birkısmında düzeltme çabalarımız, birkısmında da
muhalefet görevimizi, hiç olmazsa ikaz görevimizi yerine getirme sadetindeki gayretlerimiz, bizi
bu noktaya kadar getirdi. Biraz önce de ifade ettim; bazı maddelerin müzakeresinde fevkalede yan
lışlıklar oldu; yine, onlar, bizim ikazlarımızla düzeldi.
Arkadaşlarımız da hatırlayacaklardır ; geçici 3 üncü maddede, kamu bankalarının özelleştiril
mesi konusunda, Eximbank'ı istisna tutarak, bütün kamu bankalarının düzeltilmesi şeklindeki ge
nel hüküm, fevkalade sakıncalıydı; neredeyse Merkez Bankasını dahi özelleştirip, belki özel şahıs
lara devredecektiniz... Bu ikazlar muhakkak ki yerinde oluyor.
Şunu ifade etmek istiyorum : Özelleştirmelerde önce batırılıp, sonra satışa çıkarılması -önce
düzeltip, makyajla biraz rahatlatarak pazarlamak ve özellikle, müsait fiyatla satışının teminini sağ
lamak ve ondan sonra da müsait şartlarla devretmek imkânı varken- önce batırılıp sonra özelleştir
me yoluna gidilmesi hususunun-eğer dikkatle takip edilmezse- fevkalade sakıncalı olduğunu belir
tiyorum.
Geçtiğimiz maddelerde sözümüz dinlenmediği ve ikazlar nazara alınmadığı için büyük sıkın
tılar doğacağı hususunu ifade etmek istiyorum.
Anayasaya aykırılık konusundaki önerge üzerinde, yeniden söz alarak, dikkatlerinizi o nokta
ya çekmek hususundaki beyanlarımı mahfuz tutarak, Yüce Heyetinizi bu vesileyle saygılarımla se
lamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Oğuz.
Şahıslan adına Sayın Algan Hacaloğlu ?..Yok.
Sayın Uluç Gürkan ?..
H.ULUÇ GÜRKAN(Ankara)- Vazgeçtim Sayın Başkan.
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BAŞICAN- Konuşmuyorsunuz.
Sayın Ali Dinçer ?.. Yok.
Sayın Cevat Ayhan?.
CEVAT AYHAN (Sakarya)-Vazgeçtim Sayın Başkan.
BAŞKAN- Konuşmuyorsunuz.
Maddeyle ilgili önergeler vardır ; geliş sırasına göre okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 12 nci maddesinin üçüncü satırın
da yer alan "evvelce yürürlükte bulunan mevzuat" ibaresinin, "bu kanun yürürlüğe girmeden ön
ceki meri mevzuat" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Sami Sözat

Adana

Hatay

Balıkesir

Ahmet Sezai Özbek

Ali Yalçın Öğütcan

Kırklareli

Adana

Gerekçe : Yapılacak bu değişiklikle, maddenin anlam bakımından açıklığa kavuşturulması
sağlanmış olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 12 nci maddesinin beşinci satırında
yer alan "atama işlemleri" ibaresinin, "ödenmesine ilişkin işlemler" şeklinde değiştirilmesini arz ve
teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Sami Sözat

Adana

Hatay

Balıkesir

Ahmet Sezai Özbek

Ali Yalçın Öğütcan

Kırklareli

Adana

Gerekçe: Yapılacak olan bu değişiklikle, maddedeki ifade bozukluğu giderilmiş olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olana 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 12 nci maddesinin üçüncü satırın
da yer alan "yapılan" ibaresinden sonra gelmek üzere, "tüm" ibaresinin madde metnine eklenmesi
ni arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Sami Sözat

Adana

Hatay

Balıkesir

Ahmet Sezai Özbek

Ali Yalçın Öğütcan

Kırklareli

Adana

Gerekçe: Önerilen bu eklemeyle, adı geçen idarelerin yaptıkları işlemlerin kapsamı hususuna,
açıklık getirilmiş olacaktır.

-387- f

T.B.M.M.

B:40

23.11.1994

0:4

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 12 nci maddesinin beşinci satırında
yer alan "ilgili kuruluşlarca yapılan" ibaresinin, "ilgili kuruluşların yaptıkları" şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Sami Sözat

Adana

Hatay

Balıkesir

Ahmet Sezai Özbek

Ali Yalçın Öğütcan

Kırklareli

Adana

Gerekçe: Önerilen bu değişiklikle, metindeki ifadeye anlam ve açıklık getirilmiş olacaktır.
BAŞKAN- Anayasa aykırılık önergesi var; onu okutup, işleme önce onu koyacağım:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının geçici 12 nci maddesi metniyle ve tasa
rının tümüyle beraber değerlendirildiğinde, Anayasanın 5 inci maddesi, 6 ncı maddesi, 10 uncu
maddesi, 11 inci maddesi, 18 inci maddesi, 160 inci maddesi ve 166 maddesine aykırılıklar taşı
maktadır. Müzakerelerde Anayasa aykırılık hususunun değerlendirilmesini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Mustafa Ünaldı

Ali Oğuz

Hüsamettin Korkutata

Konya

İstanbul

Bingöl

Şaban Bayrak

Mehmet Elkatmış

Şinasi Yavuz

Kayseri

Nevşehir

Erzurum

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTÎN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
TARIM ve KÖYİŞLERÎ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
ALÎ OĞUZ (İstanbul) - Söz istiyorum...
BAŞKAN - Sayın Oğuz-konuşma süreniz 5 dakika-buyurun efendim.
ALİ OĞUZ (İstanbul)- Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; vermiş olduğumuz bu önerge
de, mevcut maddede, hatta kanun tasarısının tümünde Anayasaya aykırılık taşıyan hükümler oldu
ğunu ifade ettik; gerekçesinde de bir cümleyle hulasa ettik.
Değerli arkadaşlarım, her şeyden evvel, yaptığımız kanunların Anayasaya uygunluğunun te
mini hususunda ne kadar titizlik göstersek, yeridir. Daha evvel geçirdiğimiz birkaç tecrübe de gös
terdi ki, Anayasaya aykırı olarak çıkardığımız kanunla, Anayasa Mahkemesinde açılan davalarla
geri dönüyor. Nitekim, daha önce çıkardığımız özelleştirmeyle ilgili kanun da böyle oldu; daha ev
velki denemelerimiz de böyle oldu; buna dair çıkardığımız kanun hükmünde kararnamelerde de ay
nı neticeleri aldık.
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Burada da endişem var; birçok konuda verdiğimiz önergeler nazara alınmadığı içindir ki, ay
nı hatalar yapılıyor. Daha evvel Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki esbabı mucibeler, bura
da yeniden tekrarlanıyor. Önergemizde, 5 inci, 6 ncı, 10 uncu, 11 inci, 18 inci, 160 inci ve 166 ncı
maddelerdeki hususların, Anayasaya aykırı olduğunu zikrettik. Bunların nazara alınmasında fayda
olduğunu ümit ediyorum. Eğer, bunlar nazara alınmazsa, bu kanun tasarısının hemen arkasından
açılacak bir davada, yine iptalle karşı karşıya gelinecektir.
Saygılarımla arz ederim efendim. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Oğuz.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
vŞimdi de, diğer önergeleri aykırılık derecelerine göre tekrar okutup, işleme koyacağım :
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi :
Geçici 12 nci maddesinin üçüncü satırında yer alan "evvelce yürürlükte bulunan mevzuat" iba
resinin, "bu kanunun yürürlüğe girmesinden önceki meri mevzuat" şeklinde değiştirilmesini arz ve
teklif ederiz.
BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN- Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabuletmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi :
Geçici 12 nci maddenin beşinci satırında yer alan "atama işlemleri" ibaresinin "ödenmesine
ilişkin işlemler" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
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Geçici 12 nci maddenin üçüncü satırında yer alan "yapılan" ibaresinden sonra gelmek üzere,
"tüm" ibaresinin madde metnine eklenmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN- Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Geçici 12 nci maddenin beşinci satırında yer alan "ilgili kuruluşlarca yapılan" ibaresinin "ilgi
li kuruluşların yaptıkları" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..

/

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Sayın milletvekilleri, geçici 12 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 12 nci madde kabul edilmiştir.
Geçici 13 üncü maddeyi okutuyorum efendim:
GEÇİCİ MADDE 13, - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilen kuruluşlar
da bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen statüde çalışan personelden, anılan" maddede belirti
len nedenlerle iş akitleri feshedilmiş olanlar da bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30
gün içinde İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde 21 inci maddede
belirtilen esas ve usuller çerçevesinde meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi hizmetle
rinden yararlandırılır.
BAŞKAN- Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim.
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem Üyeler; gö
rüşülmekte olan 720 sıra sayılı Özelleştirme Kanunu Tasarısının geçici 13 üncü maddesi üzerin
de, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım.
Bu maddede, "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilen kuruluşlarda, bu Ka
nunun 21 inci maddesinde belirtilen statüde çalışan personelden (ücretli, sigortalı personelden de
rnek) anılan maddede belirtilen nedenlerle iş akitleri feshedilmiş olanlar da, bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğüne başvurma-390-
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lan halinde, 21 inci maddede belirtilen esas ve usuller çerçevesinde, meslek geliştirme, edindirme
ve yetiştirme eğitimi hizmetinden yararlanırlar" denilmektedir.
21 inci madde, hatırlarsanız "İş Kaybı Tazminatı Ödenmesi ve Diğer Hizmetlerin Verilmesi"
başlıklı madde idi. 21 inci maddeye göre, meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitim hiz
metleri yanında, yine, özelleştirme sebebiyle işini kaybeden çalışanlara, çalıştıkları süreyle ilgili ol
mak üzere, bir işsizlik tazminatı ödenmektedir. Bu madde, 550 günden beri devam edenlere 90 gün;
1 100 günden beri devam edenlere 120 gün; 1 650 günden beri devam edenlere 180 gün ve 2 200
günden beri devam edenlere de 240 gün ile sınırlı bir iş kaybı tazminatı ödenmesini getirmekte; ya
ni, takriben altı yıldan beri çalışmakta olanlara, sekiz aylık (240 gün) bir süre için işsizlik tazmina
tı Ödenmesi hükmünü getirmekte; ancak, şimdi getirilen bu geçici 13 üncü maddede, özelleştirme
sebebiyle işini kaybetmiş olan kimseler, buradaki tazminattan faydalandırılmamaktadır; yani, bun
lar, özelleştirme sebebiyle işlerini kaybettikleri halde tazminat imkânından mahrum kalmaktadır
lar. Aslında, maddenin, tazminatı da içine alacak şekilde düzenlenmesi veya burada yapılacak bir
değişiklikle bu hale getirilmesi, hakkaniyet ölçüleri bakımından da gereklidir.
Diğer taraftan, 21 inci maddede de geçen, burada da geçen, meslek geliştirme, edindirme ve
yetiştirme eğitimi hizmetleri, 21 inci maddede, İş ve İşçi Bulma Kurumuna tevdi edilen bir hizmet
tir; ancak, İş ve İşçi Bulma Kurumu, bu hizmeti nasıl yapacak; bunun için hazır eğitim yerleri var
mı, eğitim kadroları var mı; bunların hiçbiri de yok. Aslında, bugün, Türkiye'de bir taraftan işsiz
lik var, bir taraftan da vasıflı işçi yok. Biz, okullanmızda, -anaokulundan, ilkokulundan üniversite
ye kadar- takriben 14 milyon talebe okutuyoruz; ancak, bugün, üniversite mezunu gençler de işsiz
dir. Açık öğretim dahil, muhtelif okullardan mezun olan gençlerimizin ellerine birer diploma tutuş
turuyoruz; o diplomayı alan gencimizin anne ve babası, "evladım, sen tahsil yaptın; hadi bakayım,
bir iş kur, geçimini temin et de seni evlendirelim" diyor; ama, iş yok... "Gel çalış" dediğiniz zaman,
pratikte yapacak elde bir sanatı, kabiliyeti de yok; yani, derhal, hizmet sektöründe veya sanayide
üretime katılacak bilgi ve görgü de kazandırılmamış; onun için, inşallah, eğitim kurumlarımız,
önümüzdeki dönemde, bir taraftan teorik bilgi verirken, öbür taraftan da, pratik bilgilerle iş haya
tına adapte eden bir eğitim yapısına dönüşürler.
Sanayileşmiş Batili ülkelerde - bildiğiniz gibi, Almanya'da- mühendislik yüksekokulunda oku
yan talebeler dahi, haftanın belli günlerinde, günün belli saatlerinde mutlaka işyerlerinde, sanayide
çalışırlar, belirli pratikleri kazanırlar ve mezun olduktan sonra da, hemen işyerlerine gittikleri za-'
man, verimli bir personel olarak istihdam edilirler. Tabiî biz, bir taraftan eğitim kurumlannda bu
nu yaparken, öbür taraftan, ilkokuldan, ortaokuldan mezun olmuş gençler, hatta, maalesef, bugün,
sanat okullarında, endüstri meslek liselerinde dahi eğitim gören gençler, hemen atölyeye, tezgah
başına getirdiğiniz zaman, verimli çalışacak, bir işi alıp götürecek pratik bilgilerden mahrum yetiş
mektedirler. Bir taraftan, bu okullarda bu eğitimi verirken, öbür taraftan da çpşitli okullardan me
zun olan gençlere de bu maddede bahsedilen, meslek pratiğini geliştirici, yetiştirici ve onları iş ha
yatına hazırlayıcı eğitimleri vermemiz lazım. Yani, bunun manası, bizim, İş ve İşçi Bulma Kuru
munu, özelleştirme sebebiyle işsiz kalacak olan kimselerin eğitimini yapma imkânına kavuşturmak
bir tarafa, -ki, bu imkân yoktur- onun yanında, çok daha yaygın olarak, şehirlerimizde, kasabala
rımızda pratik kursları yaymak, geliştirmek ve insanlarımızı (hanım, erkek) evde, dükkânda, her
yerde üretici hale getirecek birtakım çalışmaları öncelikle ele almamız gerekmektedir.
Bir toplum, ne kadar üretirse ne kadar bilgi sahibi olursa, o kadar güçlü bir toplum olur.
Tabiî, Türkiye'nin önündeki diğer bir temel mesele de, Türkiye'nin, uluslararası rekabet ede
bilecek kalitede, maliyette mal üretmesi meselesidir. Birkaç seneden beri memleketimizde gelişmiş
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sanayi kuruluşları, işbirliği halinde kalite ödülleri (mükâfatları) dağıtmakta, ISO 9000 standartla
rında ve benzeri uluslararası rekabet gücünü haiz mal üretim kültürünü hammaddeden nihaî mamu
le kadar yayan bir genel anlayışı sanayie hâkim kılmaya çalışmaktadır: işte, burada ifade etmek is
tediğim; bunu, İş ve İşçi Bulma Kurumu mu yapacak, yoksa bu görevi yerine getirecek başka ku
rumlar mı geliştirilecek?
Türkiye'de, acele yetişmiş işgücünü sanayie ve hizmet sektörüne -her sektöre- verimli ve bil
gili işgücü olarak istihdama hazırlamak, memleketin kalkınması ve istihdamı yaygınlaştırmak ba
kımından fevkalade mühim bir husustur. Bu maddenin müzakaresi vesilesiyle bunları burada arz
etmeyi faydalı buldum.
Tabiî, bu mesele belki başlıbaşına istihdamı geliştirmek için kurulacak bir bakanlık konusu
dur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının dışında, sadece bu hedefe yönelik bir bakanlığı, bir
kuruluşu bütün unsurlanyla ortaya koymak ve verimli çalışma düzenine kavuşturmak, memleketin
kalkınması, gelişmesi için fevkalade mühim bir meseledir diye arz etmek istedim.
Hepinizi hürmetle selamlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Ayhan.
Gruplar adına konuşmalar bitmiştir.
Şahısları adına Sayın Algan Hacaloğlu?.. Yok.
Sayın Uluç Gürkan?.. Yok.
Sayın Ali Dinçer?.. Yok.
Sayın Cevat Ayhan?..
CEVAT AYHAN(Sakarya)- Vazgeçtim, konuşmayacağım Sayın Başkan.
BAŞKAN-Madde üzerindeki müzakereler bitmiştir.
Maddeye ilgili önergeler vardır; okutuyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 13 üncü maddesinin ikinci satırın
da yer alan "özelleştirilen" ibaresinin "özelleştirme işlemleri tamamlanan" şeklinde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Sami Sözat

Adana

Hatay

Balıkesir

Ahmet Sezai Özbek

Ali Yalçın Öğütcan

Kırklareli

Adana

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 13 üncü maddesinin üçüncü satırın
da yer alan "statüde çalışan" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Sami Sözat

Adana

Hatay

Balıkesir

Ahmet Sezai Özbek

Ali Yalçın Öğütcan

Kırklareli

Adana
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 13 üncü maddesinin beşinci satırın
da yer alan, "30 gün içinde" ibaresinin, "3 ay içinde" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Adana

Hatay

Sami Sözat
.

Balıkesir

Ahmet Sezai Özbek

Ali Yalçın Öğütcan

Kırklareli

Adana

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 13 üncü maddesinin üçüncü satırın
da yer alan, "belirtilen" ibaresinin "sayılan" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Sami Sözat

Adana

Hatay

Balıkesir

Ahmet Sezai Özbek

Ali Yalçın Öğütcan

Kırklareli

Adana

BAŞKAN- Anayasaya aykırılık önergesi var; şimdi onu okutup işleme koyacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Geçici 13 üncü madde ifadesi, metniyle ve tasarının tümüyle beraber değerlendirildiğinde,
Anayasanın 5 inci maddesine, 6 ncı. maddesi ne, 10 uncu maddesine, 11 inci maddesine, 18 inci
maddesine, 160 inci maddesine ve 166 ncı maddesine aykırılıklar taşımaktadır.
Müzakerelerde, Anayasaya aykırılık yönünün değerlendirilmesini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Mustafa Ünaldı

Zeki Ünal

Ahmet Renizi Hatip

Konya

Karaman

Konya.

Hüseyin Erdal

Salih Kapusuz

Şinasi Yavuz

Yozgat

Kayseri

Erzurum

BAŞKAN- Komisyon, önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Geçici 13 üncü maddesinin üçüncü satırında yer alan, "statüde çalışan" ifadesinin madde met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
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BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyonım: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Geçici 13 üncü maddesinin ikinci satırında yer alan "özelleştirilen" ibaresinin, "özelleştirme
işlemleri tamamlanan" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Geçici 13 üncü maddesinin beşinci satırında yer alan "30 gün içinde" ibaresinin "3 ay içinde"
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN-Önergeye Komisyon katılıyor mu?

>' . •

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT(Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi :
Geçici 13 üncü maddenin üçüncü satırında yer alan "belirtilen" ibaresinin "sayılan" şeklinde
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN-Önergeye Komisyon katılıyor mu?
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT(Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Sayın milletvekilleri, geçici 13 üncü maddeyi Komisyondan gelen şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 13 üncü madde kabul edilmiştir.
Geçici 14 üncü maddeyi okutuyorum :
GEÇİCİ MADDE 14. - Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası ile Yıldız Çini ve Porselen
Sanayi İşletmelerinde halen görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel kad
roları ile birlikte; sözleşmeli veya sürekli işçi statüsünde istihdam edilen personelden bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde memur statüsüne geçmek için yazılı olarak başvu
ruda bulunanlardan T.B.M.M. Başkanlığınca uygun görülenler, bu Kanunun 25 inci maddesi ile ih
das edilen ve T.B.M.M. Başkanlığına tahsis edilen kadrolara atanırlar. Bunlar hakkında bu Kanu
nun 22 nci maddesinin tazminata ilişkin hükmü ile geçici 9 uncu maddesi hükmü uygulanır. Me
muriyete geçmek için başvuruda bulunmayanlar ile ataması yapılmayan personel, pozisyonları ile
birlikte Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün diğer birimlerinde görevlendirilir."
BAŞKAN- Madde üzerinde Refah Partisi Grubu adına Sayın Hüseyin Erdal, buyurun efendim.
RP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gö
rüşülmekte olan Özelleştirme Yasa Tasarısının son maddesine gelmiş bulunuyoruz. Refah Partisi
Grubu adına, geçici 14 üncü madde üzerinde söz almış bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Meclisi
saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlar, görülüyor ki, görüşülmekte olan geçici 14 üncü maddeyle, halı imalatında
ve çinicilikte yıllarca ülkemize hizmet veren 2 müessese kapanıyor. Madde gayet açık; ne diyor:
Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası ile Yıldız Çini ve Porselen Sanayi İşletmelerinde halen
görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar, geçici -sözleşmeli- işçi veya
daimî işçi olarak çalışanlar... Burada çalışan işçilerden, bu kanun yürürülüğe girdikten sonra 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur olmak isteyecekler ve memur olacaklar için, Tür
kiye Büyük Millet Meclisine kadro veriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının istediği
şâhıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi kadrosuna geçecek; diğerleri, memur olmak istemeyenler
veya işçi olarak çalışanlar buradan alınıp, Sümer Holdingin diğer kuruluşlarında çalıştırılacaklar;
yani, İstanbul'da çalışan bir memur veya işçi, oradan alınacak, Türkiye'nin herhangi bir yerine gön
derilecek. Tabiî, giderse gider, gitmezse işine son yerilecek. Burada, iki konu ortaya çıkıyor.
Birincisi : Bu müesseseler kapanıyor.
İkincisi, oradaki insanları, ya sokağa atıyorsunuz veyahut da -zorlanıyor, mecbur kalıyorsa- is
temediği yere gönderiyorsunuz.
Arkadaşlar, bu, nasıl devlet anlayışı? Yıllardan beri çalışan bir insanı, siz, Van'a, Hakkâri'ye
veya başka bir yere nasıl zorla gönderirsiniz? Çoluğu çocuğu orada, evi orada, oraya yerleşmiş bir
insanı gönderemezsiniz. "Gitmem" dediği zaman, tabiî, işine son verilecek. Ne yapıyorsunuz; ya-395-
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zık ediyorsunuz. Bu, doğru değildir. O bakımdan biz, zaten bu şekilde özelleştirmeye karşı oldu
ğumuz gibi, bu maddeyede tamamen karşıyız. Bu maddeyi, hiçbiriniz içinize sindiremezsiniz. İs
tanbul'dan başka yere göndereceksiniz, nasıl olur?
Arkadaşlar, son madde üzerinde konuşuyoruz. Hükümeti, hakikaten tebrik ediyorum; öyle bir
propaganda yaptı ki, "özelleştirme yaptığımız zaman, 65 milyon insan kurtulacak" dendi; basınıy
la, televizyonuyla, kamuoyuyla, çok güzel reklam yapıldı. Halbuki, bu beğenmediğimiz KİT'ler,
bize öyle büyük faydalar sağlamıştı ki, kısa olarak, size buradan anlatayım.
Beşinci Beş Yıllık Plan döneminde, KİT'lere yapılan yatırım, tüm yatırımın yüzde 37'sini teş
kil ediyordu.
KİT'ler, yurt içi tüketim mallarının ya büyük bir kısmını veya tamamını üretiyor, dengeyi sağ
lıyor, fiyat ayarlamasını yapıyordu. KİT'lerin bazı ürünleri, bazı üretimleri, Türkiye ihtiyacının
yüzde 90'ını veya yüzde lOO'ünü karşılıyordu. Mesela, KİT'ler, Taşkömürü İşletmesi veya Devlet
Demir Yollarının yaptığı hizmet gibi, büyük hizmetler yapıyordu. KİT'ler, Türkiye'de kullandığı
mız bazı malların yüzde 50'sini karşılıyordu, bazı malların da yüzde 36'sını karşılıyordu. Bu kadar
büyük hizmetleri olmuşken, bu propagandayla, bugün her nedense, KİT'lerden kaçar duruma gel
dik; yazık oldu.
KİT'ler, 1973 yılında gayri safî millî hâsılanın yüzde 6,9'unu karşılarken, 1979'da bu oran yüz
de 11-12'ye yükselmiş. 1980'de yüzde IO'a düşmüştür.
KİT'lerin istihdam içindeki payına gelince; KİT'ler, 1968'de istihdamın yüzde 2,9'unu, 1980'de
ise yüzde 10'unu karşılıyordu. 1986'da ise bu oran yüzde 5'e düşmüştür.
Değerli arkadaşlar, şunu burada açıklamak istiyorum; 1974-1978 yılları arası, Millî Selamet
Partisinin Hükümet ortağı olduğu dönem, istihdamın en yüksek olduğu dönemdir, üretimin en yük
sek olduğu dönemdir, KİT'lerin gayri safî millî hâsılaya en büyük katkısının olduğu dönemdir.
Onun için, biz, "KİT'ler kâr eder, satmayın, elden çıkarmayın" diye burada feveran ediyoruz. Bu
nu neden söylediğimizi, burada rakamlarla gösteriyoruz.
Sonuç olarak, bu verilere göre, KİT'lerin, millî gelir, istihdam, üretim ve yatırım açısından, ül
kemizde önemli bir yeri olduğu görülmektedir.
Sözlerimi tamamlarken, şunu da söylemek istiyorum: Biz, tabiî iyi niyetle, ülke menfaati için,
burada tenkitlerimizi yaptık, ne yapılabileceğini söyledik, görevimizi yaptık; ancak, tabiî sonuna
geldik, bu kanun çıkacak; inşallah, tatbikatı, ülkeye hayırlı olur ve millet şikâyetçi olmaz.
Bu kanunun hayırlı olması temennisiyle, Yüce Meclise saygılar sunarım. (RP ve DYP sırala
rından alkışlar)
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Hüseyin Erdal.
Şahıslan adına söz isteyenlerden Sayın Algan Hacaloğlu?.. Yok.
Sayın Uluç Gürkan?.. Söz istemiyorlar.
Sayın Ali Dinçer?.. Yok.
Sayın Cevat Ayhan?.. Söz istemiyorlar.
Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir.
Maddeyle ilgili önergeler vardır efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Sayın Başkan, Sayın Bakana bir soru sormak istiyorum.
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BAŞKAN-Başka soru sormak isteyen arkadaş var mı efendim? Yok.
Soru sormak isteyenleri tespit işlemi bitmiştir.
Buyurun Sayın Ayhan.
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, delaletinizle, muhterem Bakana tevcih etmek
istediğim soruyu arz ediyorum:
Bu madde, Hereke Halı ve ipekli Dokuma Fabrikası ile Yıldız Çini ve Porselen Sanayi İşletemelerindeki birtakım çalışanların Türkiye Büyük Millet Meclisine devredilmesiyle ilgili bir hüküm
getirmiştir. Bu hüküm de, Komisyonda ilave edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde halı fab
rikası mı kurulacaktır? Türkiye Büyük Millet Meclisinde çini imalatı mı yapılacaktır?
Madde gerekçesine baktım, bu hükümlerle ilgili husus yok. Aslında, adı geçen fabrikalardaki
personelin, kurulacak olan halıcılık enstitüsüne ve çinicilik enstitüsüne devredilmesi, orada millî
çiniciliğin ve halıcılığın geliştirilmesi için istihdam edilmesi gerekirdi. Şimdi, bu Mecliste, bu ka
dar fazla personel arasına, bu insanları...
BAŞKAN- Sayın Ayhan, bu konuda benim bilgim var; bu iki fabrika, İstanbul Saraylar Mü
dürlüğünce satın alındı.Bu nedenle, bu fabrikaların ikisi de aynı faaliyetlerine devam edecekler.
CEVAT AYHAN (Sakarya)-Yani?..
BAŞKAN- Yani, bu Hereke Halı Fabrikası ile Yıldız Çini Fabrikası..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)-Sayın Başkan...
BAŞKAN- Bir dakakikanızı rica edeyim. Başkanlık Divanında bu olayı konuştuğumuz için
ben de biliyorum.
Efendim, Yıldız Çini Fabrikası ile Hereke Fabrikası, İstanbul Saraylar Müdürlüğünce alındı.Bunlar özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisine imalat yapıyorlar; bu imalat nedeniyle işçi ça
lıştırıyorlar. Ben bu kadarını size söyleyeyim.Sayın Bakan da size cevap versin.
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Sayın Başkan, bu fabrikalar saltanat döneminde kurulmuş, yeni
bir saltanat mı kuruyoruz? Yani .Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT mi oluyor? Nedir bunun ma
nası?
BAŞKAN- Sayın Ayhan, devlet elden çıkarmamak için bunlar özel teşebbüsün eline.geçme
sin diye...
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Aslında maddede konuşmak istemiştim; ama.meşgul etmemek
için vazgeçtim.
BAŞKAN- Efendim, bunlar özel fteşebbüsün, özel firmaların eline geçmesin diye -özellikle,
Yıldız Çini Fabrikasının yeri çok kıymetli, çok kıymetli arsası var, onu dışarıya vermemek içinTürkiye Büyük Millet Meclisi bunları aldı.
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Yani, emlak komisyonculuğu mu yapacağız Meclis olarak?
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Sayın Başkan.Hereke Ha
lı Fabrikası, geleneksel Türk halıcılığının devam ettirildiği ve yaşatılmak istendiği bir yerdir. Ay
rıca, Yıldız Çini Fabrikasının da aynı maksatla muhafaza edilmesi düşünülmektedir. Diğer taraf
tan, Millî Saraylar, Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı olduğu için, buraların hem halı ve çini
ihtiyaçlarını karşılamak hem de bu geleneksel, tarihî Türk halı ve çini sanatının yozlaşmaması ve
sürdürülmesi açısından, bunların Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlanması uygun görülmüştür.
. Arz ederim.
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BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan.
CEVAT AYHAN (Sakarya)-Yani.keramcti kendinden menkul!..
BAŞKAN-Peki, teşekkür ederim.
Şimdi önergeleri sırasıyla okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 14 üncü maddesinin ikinci satırın
da, "halen görev yapan" ifadesinin, "çalışmakta olan"şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz!
Turgut Tekin
Abdullah Kınalı
Sami Sözat
Adana

Hatay

Balıkesir

Ahmet Sezai Özbek

Ali Yalçın Öğütcan

Kırklareli

Adana

Gerekçe: Önerilen değişikliğin yapılmasıyla, maddedeki ifade bozukluğu giderilmiş olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 14 üncü maddesinin altıncı satırın
da yer alan "bulunanlardan" ibaresinin "bulunan personelden" şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz.
Turgut Tekin
Abdullah Kınalı
Sami Sözat
Adana

Hatay

Balıkesir

Ahmet Sezai Özbek

Ali Yalçın Öğütcan

Kırklareli

Adana

Gerekçe:
Yapılan bu değişiklikle metindeki ifadeye anlam ve açıklık getirilmiş olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 14 üncü maddesinin beşinci satırın
da yer alan "30 gün içinde" ifadesinin "2 ay içinde" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Sami Sözat

Adana

Hatay

Balıkesir

Ahmet Sezai Özbek

Ali Yalçın Öğütcan

Kırklareli

Adana

Gerekçe:
Önerilen bu değişiklikle, daha çok personelin mağduriyetinin giderilmesi sağlanabilecektir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 14 üncü maddesinin son satırında
yer alan "diğer" ifadesinin "ilgili" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Sami Sözat

Adana

Hatay

Balıkesir
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Ali Yalçın Öğütcan

Kırklareli

Adana

0:4

Gerekçe:
Yapılacak bu değişiklikle, anlam bozukluğu giderilmiş olacaktır.
BAŞKAN- Anayasaya aykırılık önergesi var; okutup, önce onu işleme koyacağım:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının geçici 14 üncü maddesi nevi şahsına
münhasır bir üslup taşımakta olup metniyle ve tasarının tümüyle birlikte, Anayasanın 5 inci mad
desine, 6 ncı maddesine, 10 uncu maddesine, 11 inci maddesine, 18 inci maddesine, 160 mçı mad
desine ve 166 ncı maddesine aykırılıklar taşımaktadır.
Müzakereler sırasında Anayasaya aykırılık yönünden değerlendirilmesini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Ahmet Remzi Hatip

Hüseyin Erdal

Mustafa Ünaldı

Zeki Ünal

Konya

Yozgat

Konya

Karaman

Salih Kapusuz

Şinasi Yavuz

Kayseri

Erzurum

BAŞKAN- Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli)-Katılamıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN- Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Geçici 14 üncü maddesinin son satırında yer alan "diğer" ifadesinin "ilgili" şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN- Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor.
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Geçici 14 üncü maddesinin beşinci satırında yer alan "30 gün içinde" ifadesinin "2 ay içinde"
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Geçici 14 üncü maddesinin altıncı satırında yer alan "bulunanlardan" ibaresinin "bulunan per
sonelden" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
Geçici 14 üncü maddesinin ikinci satırında yer alan "halen görev yapan" ifadesinin "çalışmak
ta olan" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT( Kocaeli)- Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
v
'>
BAŞKAN-Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ.BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
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Geçici 14 üncü maddeyi, Komisyondan gelen şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Geçici 14 üncü madde kabul edilmiştir.
Efendim, geçici 15 inci madde ilavesine ilişkin. Sayın Selçuk Maruflu ve arkadaşlarının bir
önergesi var. Geçici 10 uncu maddede de aynı önerge verildi ve kabul edilmedi. Aynı önergeyi bu
rada da işleme koymamız mümkün olmadığı için, geri veriyoruz.
Sayın milletvekilleri, geçici 15 inci madde ilavesiyle ilgili verilmiş bir başka önerge vardır;
onu okuyacağım; yalnız, bu önerge geçici madde niteliğinde değildir; bakın, okuyorum :
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısına aşağıdaki geçici 15 inci maddenin eklen
mesini arz ve teklif ederiz.
Geçici madde 15.-Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte özelleştirme kapsamında bulunan ku
ruluşlar ile bundan sonra özelleştirme kapsamına alınacak kuruluşlann taşınır ve taşınmaz her tür
lü mal, hak ve alacakları, bu kuruluşlar özelleştirme kapsamında kaldığı sürece haczedilemez. Ko
nulmuş olan hacizler kalkar ve takipler düşer. Bu kuruluşların doğmuş veya doğacak borçlarından
dolayı uygulanacak faiz oranı, T. C. Merkez Bankasınca belirlenen (vade tarihindeki) reeskont fa
iz oranlarını geçemez.
Sadık Avundukluoğlu

Turhan Tayan

Salih Kapusuz

Kırıkkale

Bursa

Kayseri

A. Şeref Erdem

Selahattin Karademir

Süleyman Ayhan

Burdur

Kahramanmaraş •

Çanakkale

Leyla Yeniay Köseoğlu

Turgut Tekin

Hüsamettin Korkutata

İstanbul

Adana

Bingöl

Hacı Filiz
Kırıkkale"
Sayın milletvekilleri, saat 00.05'te böyle birtakım önergeleri Meclise getirmeyi, ben uygun
görmüyorum...
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Sayın Baş
kan...
BAŞKAN-Bir dakika efendim... Rica ediyorum.
Bu önergeyi, kanun tekniğine uygun görmediğim için de işleme koymuyorum; çünkü, geçici
madde niteliğinde değildir.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Sayın Başkan.
müsaade edin efendim...
Sayın Başkan, Komisyon olarak önergeyi istiyoruz.
BAŞKAN - Efendim, siz ister isteyin ister istemeyin.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Sayın Başkan,
İçtüzüğün 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, Komisyon olarak, önergeyi isliyoruz; bir tet
kik edelim, noksan bir husus varsa, tamamlayalım.
BAŞKAN - Efendim, zaten esas maddelerin görüşülmesi geçti, bunu geçici madde olarak bu
rada işleme koyamayız.
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SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Esas madde olarak koyalım.
BAŞKAN - Efendim, esas maddeler bitti.
•
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Sayın Başkan,
biz Komisyon olarak, verilmiş olan önergeyi, 89/1'e göre Komisyona vermenizi talep ediyoruz.
BAŞKAN - Efendim, işleme koymuyoruz ki size talep ettirelim.
ABDULLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Bir dakika efendim...
ABDULLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, konu önemlidir...O takdirde birleşime 5-10
dakika ara verelim.
BAŞKAN - Efendim, ara vermeye_gerek yok, versek de netice değişmez ki. Bu, bir geçici
madde teklifi değil. Esas maddeler geçti, bir esas maddeyi, yani kalıcı bir maddeyi "geçici madde"
adı altında burada ilave edemeyiz; çünkü, hukuk tekniğine aykırıdır, İçtüzüğümüze aykırıdır. Bu
itibarla, önergeyi işleme koymuyorum.
ABDULLATİF ŞENER (Sivas) - Niye?.. Sayın Başkan, 42 nci madde oluyor.
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Sayın Başkan, esas madde olarak koyalım.
BAŞKAN- Efendim, esas maddelerin zamanı geçti; esas maddeler bitti, geçici maddelere gel
dik.
NECMİ HOŞVER (Bolu)-Sayın Başkan...
BAŞKAN- Efendim, rica ediyorum... Döne döne iş...
NEÇMİ HOŞVER (Bolu)- 5 yıl deriz, süre koyarız geçici madde olur.
BAŞKAN- Hayır efendim, geçti artık. Önergeyi işleme koymuyoruz.
NECMİ HOŞVER (Bolu)-Niye vazgeçelim?!
BAŞKAN- Efendim, öyle karar verdim...
NECMİ HOŞVER (Bolu)- Bir daha gözden geçirsen iyi olur.
TARIM VE KÖYİŞLERt BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Sayın Başkan, daha bitme
miştir... Geride, 2 tane daha esas madde var.
BAŞKAN- Hayır efendim... Onlar yürürlük ve yürütme maddeleri.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Esas maddeler
var Sayın Başkan.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Tabiî efendim, 2 tane da
ha esas madde var. Bu Üa esas madde yapılır.
BAŞKAN- Geçici maddeden sonra esas madde konulmaz.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Geçici maddelerden sonra
esas maddeler var efendim.
BAŞKAN- Efendim, Sayın Emin Kul ve arkadaşlarının, fazla mesaî ücretleriyle ilgili bir öner
geleri vardır, bunu da burada işleme koymuyoruz; yeni bir kanun teklifi hükmündedir.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Sayın Başkan, 5 dakika sü
re istiyoruz.
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BAŞKAN- Efendim, süreye ne gerek var?! işleme koydum; ben karar verdim efendim.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Efendim, bu konu önemli;
bir görüşelim.
BAŞKAN- Efendim, ben karar verdim.
Lütfen, devam eder misiniz...
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Sayın Başkan, sadece sizin
karar vermenizle olmaz.
BAŞKAN- Efendim, önergeyi işleme koymadım ki, size vermiyorum ki...
NECMİ HOŞVER (Bolu)- Efendim, Hükümet süre istiyor.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Sayın Başkan,
İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre, maddeyi istemek zorunda kalacağız.
BAŞKAN- Hangi maddeyi istiyorsunuz?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Yani, şimdi
okuyacaksınız, istemek zorunda kalacağız. 10 dakika ara verin lütfen...
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Sayın Başkan, ara veriniz...
Esas madde şeklinde değiştirip, esas madde olarak bunu uygulamaya koyarız.
BAŞKAN- 5 dakika ara vermenin bir anlamı yok ki.
SELÇUK MARUFLU (İstanbul)- Sayın Başkan, yaptığınız doğrudur; ara vermeye gerek yok
tur.
BAŞKAN-Şu önergeleri bir okutalım da ondan sonra düşünürüz.
NECMİ HOŞVER (Bolu)-Efendim, bir ara verin...
BAŞKAN- Bir dakika efendim. Öteki önergeleri de bir okutalım...
Buyurun okuyun efendim... Kardeşim, okuyun şu önergeleri... Sayın Kâtip, lütfen okur musu
nuz... Okumuyorsanız, bırakalım Meclisi canım... Lütfen okuyun.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Ka
nun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına aşağıda
ki geçici maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Abdüllatif Şener

Şinasi Yavuz

Ömer Ekinci

Sivas

Erzurum

Ankara

Nami Çağan

H. Uluç Gürkan

İstanbul

Ankara

Geçici Madde 15.- Bu Kanunla özelleştirme kapsamına alman kuruluşlarda çalışanlardan 1
Ocak 1994 tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar özelleştirmeye hazırlık nedeniyle yeniden.
yapılanma ve reorganizasyon çalışmaları doğrultusunda iş akitleri feshedilenler, (emeklilik ya da
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yüz kızartıcı suçlar nedeniyle iş akti feshedilenler hariç) bu Kanunun 21 inci maddesi hükümlerin
den yararlandırılır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Ka
nun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına aşağıda
ki geçici maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Salih Kapusuz

Cevat Ayhan

Ahmet Remzi Hatip

Kayseri

Sakarya

Konya

Şaban Bayrak

Abdullah Gül

Ahmet Feyzi İnceöz

Kayseri

Kayseri

Tokat

İbrahim Halil Çelik

Ahmet Cemil Tunç

Şanlıurfa

Elazığ

Geçici madde 15.- Bu Kanunla özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda çalışanlardan 1
Ocak 1994 tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar özelleştirmeye hazırlık nedeniyle yeniden
yapılanma ve reorganizasyon çalışmaları doğrultusunda iş akitleri feshedilenler (emeklilik ya da
yüz kızartıcı suçlar nedeniyle iş akti feshedilenler hariç) bu Kanunun 21 inci maddesi hükümlerin
den yararlandırılır.
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, bu iki önerge aynı mahiyette; ikisini birleştirerek işleme ko
yuyoruz.
Bunlara Komisyon katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Sayın Başkan,
biz buradaki meseleyi daha halledemedik.
BAŞKAN- Efendim, siz evvela bizimle ilgili meseleyi halledin.(ANAP sıralarından alkışlar)
Bu önergelere katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz.
BAŞKAN- Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz.
BAŞKAN- Önergelere, Komisyon ve Hükümet katılmıyor.
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Sayın Başkan, söz istiyorum.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ayhan.
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, muhterem üyeler; bu önergede, daha önce
özelleştirme reorganizasyonu sebebiyle işini kaybetmiş olan işçilere tazminat verilmesi hususu tek
lif edilmektedir. Özelleştirme sebebiyle işini kaybedenler için diyorum. Zaten, daha önce müzake
re ettiğimiz bir maddede, hatırlanırsa, bunların meslek edinmeleri, bilgilerini geliştirmeleri için,
birtakım kurslara tabi tutulmaları ve bunun da Özelleştirme İdaresi tarafından finanse edilmesi hük
mü getirilmişti; ancak, bunlara, tazminat verilmesi lazımdır. Dolayısıyla, buradaki teklifimizin ma
hiyeti budur. Mademki, 21 inci maddede, özelleştirme sebebiyle işini kaybedenlere 240 güne ka
dar varan bir tazminat veriyoruz; bunlara da, yine özelleştirmenin mağdurları olduğu için bu taz
minatın verilmesi gerekir. Bunu teklif ettik.

-404-

T.B.M.M.

B:40

23.11.1994

0:4

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Ayhan.
Önergeye Hükümet ve...
EMİN KUL (İstanbul)- Sayın Başkan, önergeye katılıyorum; daha önce ben de aynı mahiyet
te bir önerge vermiştim.
BAŞKAN- Peki; Sayın Kul da önergeye katılıyormuş.
Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Sayın milletvekilleri, Sayın Uluç Gürkan ve arkadaşlarının iş kaybı tazminatı ödenmesine iliş
kin bir önergesi var; aynı önerge, 21 inci maddede işleme tabi tutulduğu için, burada tekrar işleme
koymuyoruz.
Sayın milletvekilleri, bir önergeyi değerlendirmek üzere birleşime 5 dakika ara Veriyorum.
Kapanma Saati:23.35

©•
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BEŞİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 23.49
BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ
Kâtip Üyeler: Kadir BOZKURT (Sinop), Abbas İNCEAYAN(BoIu)

•'

©

•'.—

—

'

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 40 inci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyo
rum.
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
12. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Mil
letvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; Özelleştirme Ugy ulamalarının
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Teklifi ile Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (211196, 1/773) (S. Sayısıı 720) (Devam)
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz yasa tasarısına geçici 15 inci madde
ilavesiyle ilgili bir önerge verilmişti. Bu önerge, devamlı bir kanun maddesi ilavesi mahiyetindey
di; ancak, yapılan bir ilaveyle, bu geçici bir madde hüviyetini aldı. Bu itibarla, bunun geçici mad
de olarak tasarı metnine ilave edilmesinde bir sakınca yoktur.
Şimdi, önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısına aşağıdaki geçici 15 inci maddenin eklen
mesini arz ve teklif ederiz.
M. Sadık Avundukluoğlu

Turhan Tayan

Salih Kapusuz

Kırıkkale

Bursa

Kayseri

Ahmet Şeref Erdem

Selahattin Karademir

Süleyman Ayhan

Burdur

Kahramanmaraş

Çanakkale

Leyla Yeniay Köseoglu

Turgut Tekin

Hüsamettin Korkutata

Adana

Bingöl

İstanbul

Hacı Filiz
Kırıkkale
"Geçici Madde 15.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte özelleştirme kapsamında bulunan
kuruluşlar ile bundan sonra özelleştirme kapsamına alınacak kuruluşların taşınır ve taşınmaz her
türlü mal, hak ve alacakları, bu kuruluşlar özelleştirme kapsamında kaldığı sürece haczedilemez;
konulmuş olan hacizler kalkar ve takipler düşer. Bu kuruluşların doğmuş veya doğacak borçların
dan dolayı uygulanacak faiz oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen vade tari
hindeki reeskont faiz oranlarını geçemez.
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Gerekçe: 233 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 57 nci maddesinde geçen haciz yolu
nun kaldırılmış olması, bu kuruluşlardan özelleştirme kapsamında bulunanlar ile daha sonra özel
leştirme kapsamına alınacak olan kuruluşlann bir bütün olarak özelleştirilmelerine engel teşkil et
mektedir.
Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların daha verimli bir şekilde özelleştirilebilmelerini teminen, ayrıca da bu kuruluşların borçlarının tasfiyesinde Özelleştirme Fonundan finansman sağlanabilmesinin de bu kanun hükümleri gereğince mümkün olması da dikkate alınarak teklif edilen
madde doğrultusunda düzenleme yapılması uygun olacaktır.
Kaldı ki, bu kanun, özelleştirme işlerini düzenleyen temel bir kanundur. Bu nedenle de, bu ka
nun, kendine özgü kurallarını belirlemek zorundadır.
Kuruluşlann özelleştirilme kapsamında bulunmalan, geçici bir rejim olduğu için bu düzenle
me geçici madde çerçevesinde yapılmıştır.
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katıliyoruz Sayın
Başkan.
BAŞKAN-Hükümet?..
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Katılıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılıyor.
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Söz istiyorum efendim.
BAŞKAN- Efendim, Komisyon ve Hükümet önergeye katılınca söz isteme hakkınız... Zaten
Komisyonun çoğunluğu da var.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum.

'

•

CEVAT AYHAN (Sakarya)- Söz istiyorum efendim. Yeni bir madde dir; söz istiyorum.
BAŞKAN- Hayır efendim, bu geçici madde, yeni madde...
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Yeni bir maddedir. İçtüzüğü ihlal etmiş oluyorsunuz. Anayasa
Mahkemesine şekil yönünden gider.
BAŞKAN- Efendim, siz şekil yönünden gidin yine de...
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Siz bize söz vermeye mecbursunuz. Yeni bir maddedir.
BAŞKAN- Hayır efendim, öyle mecburiyet diye bir şey yok; siz tehdit mi ediyorsunuz!..
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Kişilere ve gruplara söz vermeye mecbursunuz.
BAŞKAN- Hayır... Bundan daha önceki usullerde... Bu geçici madde... Ana madde değil ki...
Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmış; önergeyi oya sunuyorum.
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Yeni bir madde... Her madde müzakere edilir...
BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: (RP sıralanndan sıra kapaklarına vurmalar) Ka
bul edeni er... Kabul etmeyenler... Önerge, geçici 15 inci madde olarak kabul edilmiştir efendim.
EMİN KUL (İstanbul)- Benim de bir önergem var geçici madde teklifi olarak; siz kendi tak
dirinizle okumadınız.
BAŞKAN- Ama, sizinki şöyle Sayın Kul: Siz, başka bir kanunda değişiklik getiriyorsunuz,
başka bir kanunda değişiklik getiren önerge yeni bir kanun teklifi mahiyetindedir.
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EMİN KUL (İstanbul)- Sayın Başkan, bu da başka bir kanunda değişiklik getiriyor.
BAŞKAN- Hayır efendim, burada hiçbir kanunda değişiklik getirmiyor...

^

EMİN KUL (İstanbul) - Değil efendim...
BAŞKAN - Şimdi, arkadaşlar, bu kanunla ilgili olarak yapılan işlemlerde geçici bir rejim ge
tiriyor.
EMİN KUL (İstanbul)- Bu önergeyi okutmuyorsunuz, onu okutuyorsunuz.
BAŞKAN- Siz tazminat getiriyorsunuz, başka kanunlarda değişiklik...
EMİN KUL (İstanbul)- Burada Petrol Kanunuyla ilgili geçti, hepsi geçti.
BAŞKAN- 43 üncü maddeyi okutuyorum efendim.
Yürürlük
MADDE 43-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?..
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Yeni bir maddedir Sayın Başkan.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Geçicisi de yeni, geçici olmayanı da yeni.
BAŞKAN-Buyurun efendim.

'

CEVAT AYHAN (Sakarya)- Sayın Başkan, söz mü veriyorsunuz efendim?
BAŞKAN-Sözü size vermiyorum Sayın Ayhan, başkasına veriyorum.
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Grup adına ben konuşacağım efendim.
BAŞKAN- Grup adına siz konuşacaksanız buyurur».
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Hangi madde için Sayın Başkan?..
H. FECRİ ALPARSLAN (Ağrı)- Çok çabuk karar değiştiriyorsun Sayın Başkan.
BAŞKAN-Kardeşim, ne karar değiştiriyoruz?
H. FECRİ ALPARSLAN (Ağrı)- Değiştiriyorsun; yakışır mı sana şimdi?! Değiştirmem diyor
sun değiştiriyorsun, söz vermem diyorsun veriyorsun; böyle Başkanlık olur mu?!
BAŞKAN - Buyurun efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, ben demin ki madde için söz istedim.
BAŞKAN- Efendim, neyse, vazgeçmiş Sayın Ayhan.
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Hayır efendim, vazgeçmedim.
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Efendim, Grup adına Musa Demirci Bey konuşacak.
BAŞKAN- Öyle mi? Peki, yanlış anlaşılmış. Sayın Ahmet Bey, siz de istiyorsunuz. Başka kim
söz istiyor efendim?
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Yürürlük maddesi üzerinde Refah Partisi Grubu adına Musa
Demirci Bey konuşacak Sayın Başkan.
BAŞKAN- Peki.

,

Sayın Musa Demirci, buyurun. (RP şıralarından alkışlar)
RP GRUBU ADINA MUSA DEMİRCİ (Sivas)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Özel
leştirme Kanun Tasarısının nihayet sonuna geldik. Özelleştirme Kanun Tasarısı müzakerelerini ta
kip ettim ve gerçekten takip ederken de üzüldüğümü ifade etmek istiyorum.
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Grupları ve şahısları adına konuşma yapan çok kıymetli konuşmacılar uyarılarda bulundular
ve gerçekten burada çok güzel fikirler ifade ettiler; kendilerine teşekkür ediyorum. Gelin, görün ki,
İktidar Grupları ve Hükümet, maalesef, konuşma ve teklifleri yeterince değerlendiremediler ve hat
ta salon öyle boş oldu ki, arkadaşlarımız, burada, boş salona konuşmak durumunda kaldılar. Ben,
şimdi diyorum ki, sayın milletvekilleri bu fırsatı bir daha değerlendirsin ve bu kanunun yayınlan
masını önlesinler ve gerçekten bu kanun yayınlanmamalıdır.
Sayın milletvekilleri, İstiklal Savaşımızın başlangıcı, Kahramanmaraş'ta haremi ismetimize
Fransızların el atması suretiyle başlamış; ama, Fransızların bu hareketine Sütçü İmam müsaade et
memiştir. Aynı tarihte, Erzurum'da ve yurdun başka yörelerinde kıyam başlamıştır. Anadolu'nun
parsellenmesine müsaade edilemezdi, edilmedi. Antepli Şahin'in şanlı direnişi, istiklal aşkını bayraklaştırdı. Ne adına; vatan ve istiklalimiz tehlikededir; onun için ve onun adına. Bugün o ecdadı
mızı, tarih ye bizler, hayırla yâd ediyoruz, hayırla yâd etmeye de devam edeceğiz.
Şimdi, bilhassa Bakanlar Kurulunun bu kanunu yayımı tarihinden itibaren, vatanın fabrikala
rı, öz varlıkları, kuruluşları, stratejik tesisleri yabancıların eline geçebilir korkusunu taşıyoruz. Bu
korku, vatan ve istiklal mefhumunu yüce tutmuş bir milletin korkusudur, milletin evlatlarının kor
kusudur. Şimdi, kafamızda, soru soru içinde. İşçimize, çiftçimize, memurumuza kaç KİT'i satma
yı hedeflediniz, kaç KİT'i onlara satmayı planladınız, yem fabrikalarını, süt fabrikalarını, ÇayKur'u hangi çiftçi kuruluşumuza satacaksınız?
Toplumu, KİT'ler gidecek, dertler bitecek noktasına getirdiniz, KİT'ler satılacak, Batı'yla bü
tünleşeceğiz noktasına getirdiniz; bugüne kadar, bütünleşemediğiniz Batı'yla, KİT'leri satmak su
retiyle mi bütünleşeceksiniz?
KİT'lerin özelleştirilmesi, kurtuluş müjdesi olarak takdim edilmektedir; sanki, KİT'ler özelleştirilirse, işsize iş, aşsıza aş bulunacağı ima ediliyor. Öbür taraftan da, elde edilecek gelirin başka
yerlere sarf edilmesi hedefleniyor ve ima ediliyor. Dış borcumuz 80 milyar dolar, burada KİT'lerin
payı nedir, hiçbir zaman açıklanmadı, açıklansa da çarpıtıldı, "falan KİT zarar ediyor" denildi, kâr
eden satıldı.
Sayın milletvekilleri, yasalaşacak olan bu kanun, gerçekten yayımlanmamalıdır, bilhassa,
"peşkeş" lafından almanlar kanunun yayımını engellemelidirler; çünkü, öz varlıklar haraç mezat sa
tılacaktır, bu kanunla bunu yaşayacağız, bu kaygı verici bir gidiştir.
Bu millet, donanmasının Halic'e kapatıldığı dönemi, o dönemin faturasını, fevkalade acı ola
rak ödedi. Şimdi, tersaneleri kendi elimizle kapatıp, kendi elimizle satacağız. Tarihten ibret almak
lazım, tarihi tekerrür ettiriyorsunuz, tarihten ibret alırsanız; kötüyü tekerrür ettirmezsiniz, acıyı te
kerrür ettirmezsiniz.
Demir-Çelik'in, Kömür İşletmeleri'nin, Petlas'ın, velhâsıl stratejik önemi haiz tesislerin satıl
masıyla, bu millete zillet reva görülmektedir. Bu millete zilleti reva görenleri tarih ve neslimiz ha
yırla yâd etmeyecektir. Bu kanun yayımlanmamalı, yayımlanmasına müsaade edecekler bir daha
düşünmelidir. Şayet, yayımlanma yanlışlığını yaparlarsa, tarih önünde mahkûm olacaklardır.
Son söz, son ikaz olarak, düşüncelerimi kardeşçe ifade ediyorum ve vazifemi yaptığımı tah
min ediyorum.
Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Demirci.
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Madde üzerinde söz isteyen?.. Sayın Zeki Ünal; buyurun efendim.
Süreniz 5 dakikadır Sayın Ünal.
ZEKİ ÜNAL (Karaman)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 720 sıra sa
yılı yasa tasarısının 42 nci maddesi üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere, kişisel söz almış bulunu
yorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım, gecenin bu geç vaktinde, kıymetli vakitlerinizi fazla almak istemiyo
rum; ancak, dört haftadan beri süren bu müzakereler dolayısıyla, intihalarımı kısaca arz ettikten
sonra, Sayın Başkanın zaman zaman yanlış tutumundan dolayı, tarizlerimi burada arz etmek istiyo
rum.
Değerli arkadaşlarım, dört haftadan beri muhalif veyahutda muvafık...
BAŞKAN-Beş hafta efendim, dört hafta değil...
ZEKÎ ÜNAL (Devamla)- Düzeltiyorum; beş haftadan beri, muhalif ve muvafık olan birçok ar
kadaşımız kanaatlerini dile getirdiler ve burada, tabiî kî, kıymetli fikirler de ortaya çıktı. Ancak, he
men şunu ifade etmek istiyorum ki, biz, İktidar Partilerinden gerekli olgunluğu göremedik; sürek
li, hırçın bir tavır içerisine girdiler; arzu ederdik ki, daha olgun, daha olumlu bir şekilde ve havayı
yumuşatıcı bir üslup içerisinde bulunsunlar, maalesef, bunun tamamen tersi oldu.
Bunun dışında, Refah Partisi Grubu olarak, elbette ki, bildiğimiz doğruları burada ifade etme
ye çalıştık ve iktidar mensubu arkadaşlarımız da, zaman zaman kızdı. Bir defa, burada bulunan bü
tün milletvekilleri aynı fikrî çizgide olsalardı, zaten farklı partilere gerek kalmazdı. Bunun da, ta
biî olarak karşılanması lazım geldiği kanaatindeyim.
Ancak, şunu hemen ifade etmek istiyorum ki: Önceki oturumda, yine aynı şekilde, geçici 7 nci
madde üzerinde görüşlerimi arz ederken, Hükümetin şu anki ekonomik politikasına temas, etmiş ve
bazı ekonomik göstergelerin iç açıcı olmadığını ifade etmiştim. Bu sırada, Sayın Başkan "sadede
gelin, konuya girin" diye ikaz etmişlerdir. Değerli arkadaşlarım, bir defa, Özelleştirme İdaresinin
bütçesiyle ilgili bir konu, Kamu Ortaklığı İdaresinin bütçesiyle ilgili bir madde görüşülürken, el
bette ki, şu anda Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan 1995 yılı bütçesi üzerinde dur
mam da çok tabiî idi, ekonomik göstergeler üzerinde durulması da çok tabiî idi. Maalesef, Sayın
Başkan buna tahammül edememiştir.
Şunu hemen ifade etmek istiyorum ki: IMF uzmanları, bilindiği gibi, ya geldiler veyahut da
gelmek üzereler, borcun ikinci taksidinin ödenmesi konusunda, Hükümetin, şu anki ekonomik per
formansını ölçecek ve tabiî ki, Hükümetin performansını iyi gördükleri takdirde, borcun ikinci taksidini bırakacaklardır. Dolayısıyla, şu anda görüşülen ve ülkemizin temel meselelerinden birisi ha
line gelen Özelleştirme Yasa Tasarısı üzerindeki kanaatlerimizi ortaya koyarken, elbette ki, Hükü
metin, sosyal, ekonomik ve siyasî bazı tutumlarını tenkit etme hakkına sahip olmamız gerekir.
Sayın Başkan, şunu hemen ifade etmek istiyorum ki, birçok milletvekili arkadaşımız, bu kür
süye çıktıkları zaman, elbette, o andaki ekonomik veya-siyasî konjonktüre paralel olarak, kendi
şahsî kanaatlerini ortaya koymuşlardır ve siz de, sürekli olarak, sadece bize değil diğer bütün mil
letvekili arkadaşlara da müdahele ettiniz.
Size bir misal vermek istiyorum ve dikkatli bir şekilde dinleyin lütfen.
Değerli arkadaşlarım, 5.9.1990. tarihli 3 üncü Birleşimin Birinci Oturumu; Körfez krizi dola
yısıyla, aynı mekânda bir müzakere açılmış, karşılıklı tartışmalar sürüyor.
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"Başkan- Sayın Anadol, Sayın Anadol, o konuşma için söz vermedim size. Siz usule mütealik..."
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN- Lütfen Sayın Ünal... Lütfen... Efendim... Süreniz bitti...
ZEKİ ÜNAL (Devamla)-Bitiriyorum efendim.
BAŞKAN- Ama, bakın, ben size devamlı süre veriyorum. Meclisin süresini devamlı fazla kul
lanıyorsunuz ve ben hakkımı Refah Partisi Grubuna da helal etmiyorum.
ZEKİ ÜNAL (Devamla)- Sadece 30 saniye daha rica ediyorum.
BAŞKAN- Size her maddede fazla süre verdim. (ANAP ve SHP sıralarından "Bravo Baş
kan" sesleri, alkışlar)
ZEKİ ÜNAL (Devamla)-30 saniye rica ediyorum efendim...
BAŞKAN- Kürsüye her çıkışta 2 dakika fazladan kullanıyorsunuz.
Buyurun efendim, buyurun verdim işte.
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, Zeki Ünal şahsı adına konuşuyor, Refah Par
tisi Grubu adına değil.
ZEKÎ ÜNAL (Devamla)- Sayın Başkan, yine de, bu hoşgörünüze teşekkür ediyorum.
Efendim, çok önemli olduğu için, bu hususu burada arz etmek istiyorum.
Sayın Kemal Anadol, "Tamam, bitiriyorum, bitiriyorum" diyor -Madde 6- Sayın Kamer Genç
"Senin hatibin sözünü kesmeye hakkın var mı; bir üye istediği gibi konuşur. Bir daha, kürsüde ko
nuşan üyenin sözünü kesersen kafanı keserim. Terbiyesiz herif!.. Biraz terbiyeli ol kürsüde" diye
müdahale ediyor.
işte, Sayın Başkan, Başkanımız budur.
Arz ederim.
Teşekkür ederim.(RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Zeki Ünal, maddeyle ilgili konuşmadığınız için size çok teşekkür edi
yorum (!) (ANAP ve SHP sıralarından alkışlar)
Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir.
H. FECRİ ALPARSLAN (Ağrı)- Dün dündür bugün bugündür, değil mi Sayın Kamer Bey?!
BAŞKAN- Biz onun cezasım ödedik.
Önergeler vardır, okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan, Özelleştirme Yasa Tasarısının 43 üncü maddesinin aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmesini öneriyoruz.
Gereğini saygılarımızla dileriz.
H. Uluç Gürkan

Mustafa Yılmaz

Ankara

Gaziantep

Ender Karagül
Uşak

M. Isternihan Talay

Ali Uyar

İçel

Hatay
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MADDE 43.- Bu Kanun, Anti-tekel ve Tüketiciyi Koruma Yasalarıyla birlikte yürürlüğe gi
rer.
Gerekçe: Dünyadaki deneyimler bize, özelleştirme uygulamalarınn başarısı için 3 temel alan
da sağlıklı bir maddî, ekonomik temelin oluşturulması gereğini öğretmektedir.
Bu alanlardan birincisi, işsizlik sigortasının varlığıdır. Görüştüğümüz tasarıyla, bu alan henüz
yetersiz olmakla birlikte, kısmen dondurulmuş olmaktadır.
Mülkiyetin tabana yayılması ve tekelciliğin önlenmesi biçiminde özetleyebileceğimiz ikinci
ve üçüncü alanlar ise loşluktadır. Bu boşluğun doldurulması, halen Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin gündeminde bulunan, Ant-tekel ve Tüketiciyi Koruma Yasalarının öncelikle görüşülmesi ve
Özelleştirme Yasasıyla birlikte yürürlüğe girmesiyle doldurulabilir.
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, bu önerge, önerge niteliğinde bulunmadığı için işleme koy
muyorum.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan, 720 sıra sayılı kanun tasarısının 43 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
"Bu kanun, yayımından bir ay sonra yürürlüğe girer"
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Adana

Hatay

Sami Sözat
Balıkesir

Ahmet Sezai Özbek

Ali Yalçın Öğütcan

Kırklareli

Adana

Gerekçe: Maddede yapılması düşünülen değişiklikle, uygulamada meydana gelecek sorunla
rın giderilmesi sağlanmış olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan, 720 sıra sayılı kanun tasarısının 43 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
.
"Bu Kanun hükümleri, yayımı tarihinde yürürlüğe girer"
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Sami Sözat

Adana

Hatay

Balıkesir

Ahmet Sezai Özbek

Ali Yalçın Öğütcan

Kırklareli

Adana

Gerekçe: Yapılacak olan bu değişiklikle, Kanunun bütün maddelerinin yayımlandığı tarihten
itibaren yürürlüğe girmesi sağlanmış olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan, 720 sıra sayılı kanun tasarısının 43 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
"Bu Kanun, 23.7. 1994 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
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Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Adana

Hatay
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Sami Sözat
Balıkesir

Ahmet Sezai Özbek

Ali Yalçın Öğütcan

Kırklareli

Adana

Gerekçe: Yapılacak olan bu değişiklikle, iptal sebebiyle doğmuş olan hukukî boşluğun gide
rilmesi amaçlanmıştır.
BAŞKAN- Önergeleri aykırılık derecesine göre okutup, işleme koyacağım.
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi
Kanun tasarısının 43 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
"Bu kanun, yayımından bir ay sonra yürürlüğe girer"
BAŞKAN- Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz.
BAŞKAN-Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Söz istiyorum efendim.
BAŞKAN- Efendim, önerge Turgut Tekin'in, siz niye söz istiyorsunuz?!.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekiri ve Arkadaşlarının Önergesi
Kanun tasarısının 43 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
"Bu kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer"
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz Sa
yın Başkan.
.

BAŞKAN- Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz Sayın Baş

kan.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Hem önerge veriyor hem konuşmuyor.
BAŞKAN- Efendim, konuşmaz konuşmaz... Kimseyi kulağından tutup da konuşturma hakkı
mız var mı!
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi
Kanun tasarısının 43 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
"Bu kanun, 23.7.1994 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer"
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BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Hayır efendim.
BAŞKAN- Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Katılmıyoruz efendim.
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
43 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 43 üncü madde
kabul edilmiştir.
44 Üncü maddeyi okutuyorum:
Yürütme
MADDE 44.-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Sayın Başkan, bir önerge daha var.
BAŞKAN- Efendim, 4 tane önergeyi işleme koyduk zaten.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Geri çekti efendim.
BAŞKAN- Hayır, çekmedi efendim.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Turgut Tekin'in 3 tane önergesi okundu.
BAŞKAN- Efendim, bir tanesi Uluç Gürkan'ın önergesiydi zaten.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Muameleye koymadığınız önergeyi nasıl sayarsınız?!.
BAŞKAN- Arkadaşlar, burada, sizler eğer, konuşursanız, kürsüde okunanları dinlemezseniz,
ben, tek tek size nasıl dert anlatayım!
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- 3 önerge oylandı... 3 önerge oylandı...
BAŞKAN- Sayın Ünaldı, profesörsünüz. Bakın, profesör olduğunuza göre, lütfen... Yani, şu
rada konuşulanları dinleyin de, bizi de meşgul etmeyin.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Profesör olmak susmayı gerektirmez. Haksızlık yapıyorsu
nuz.
BAŞKAN-Biraz, bazı şeyleri anlama üstünlüğü tanıyor, insanlara...
Söz isteyen?..
SELÇUK MARUFLU (İstanbul)-Ben istiyorum.
BAŞKAN- Grup adına mı şahsınız adına mı?
SELÇUK MARUFLU (İstanbul)- Grup adına efendim.
BAŞKAN-Peki.
TURGUT TEKİN (Adana)-Ben de söz istiyorum.
BAŞKAN- Tamam efendim. Sayın Turgut Tekin'e de söz vereceğim; ama, ona kişisel söz ve
receğim. (DYP sıralarından alkışlar)
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Grup adına Cevat Ayhan konuşacak efendim.
BAŞKAN-Tamam efendini.
Buyurun Sayın Maruflu.
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ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; gerçekten uzun süren müzakerelerden sonra, Türkiye için hayırlı olmasını dilediğimiz Özel
leştirme Yasa Tasarısının görüşmelerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Tabiî, Anavatan Partisi olarak, özelleştirme fikrinin, 1983 yıllarında, sahibi olan bir parti ola
rak, bu yasa tasarısının... (DYP sıralarından "Ooo" sesleri)
BAŞKAN- Rica ediyorum arkadaşlar... Lütfen...
SELÇUK MARUFLU (Devamla)-... Türkiye şartlarında oldukça iyi bir şekilde yasalaşması
için büyük katkıda bulunduk. (DYP sıralarından gürültüler)
Şimdi mi böyle oldu?!. Sonuna gelince böyle oluyor, değil mi?!.
Şimdi, tabiî, buraya kadar tatlı bir şekilde geldi. Anavatan Partisi, dikkat ederseniz, hiçbir şe
kilde engelleme yapmamıştır; bir yoklama istememiştir, karar yetersayısı istememiştir ve hep kat
kıda bulunan parti olmuştur.
İBRAHİM TEZ (Ankara)- Mecliste de olmamıştır.
SELÇUK MARUFLU (Devamla)- Tabiî, bunu, sizin takdirinize bağlı; ama, millet bunu bili
yor.
Şimdi, benim belirtmek istediğim iki konu var; bunlardan bir tanesi, biraz evvel KİT'lerin hacziyle ilgili olan maddenin, buraya apar topar getirilmesi şık ve nazik bir hareket olmamıştır. Çün
kü, bu yasayı siz getirdiniz, onbeş yirmi gün evvel buradan geçirdiniz. Şimdi, yasayı beğenmeyip,
burada, değiştiriyorsunuz ve bunu emrivakiyle yaptınız. Bu, şık bir hareket değildir. Bunun böyle
olmaması lazımdı. Yani, hep söylüyorum, jeton geç düşüyor, ondan sonra anlıyorsunuz meseleyi.
İkinci olarak, tasarının, Türkiye şartlarında, bugünkü durumda, belki oldukça iyi bir tasarı ol
duğu söylenebilir; ama, ne kadar mükemmel yasa yaparsanız yapın, bunu uygulayacak olan hükü
metlerdir. Bu tasarıyı bu Hükümetin ehliyetle ve etkili bir şekilde uygulayacağına dair benim şüp
helerim var, arkadaşlarımın ela şüpheleri vardır. İnşaallah yanılırız...
Yasanın, Türk Milleti için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkış
lar)
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Maruflu.
Sayın Cevat Ayhan, buyurun efendim.
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, muhterem üyeler; gö
rüşülmekte olan 720 sıra sayılı Özelleştirme Kanun Tasarısının son maddesi üzerinde, Refah Par
tisi Grubu adına söz almış bulunuyorum.
Bu maddede "Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür" denilmektedir. Ben de, bu ka
nunu bu Bakanlar Kurulunun yürütemeyeceğini ispat için, burada söz almış bulunmaktayım. Sayın
Başkanın, biraz evvel, burada, âdeta İçtüzüğü de ihlal ederek, müzakereye açmadan yeni bir mad
denin kabul edilmesinde, bir husus dikkatinizi çekmiştir. Bu getirilen ek 15 inci madde, biliyorsu
nuz, KİT'lerin haczedilmesini önleyen 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 57 inci madde
sinin ikinci fıkrasındaki "Teşebbüsün taşınır ve taşınmaz her türlü malları haczedilemez" hükmü,
zannederim 14 Eylülde kabul edilen bir kanunla kaldırılmıştı. O müzakere sırasında bendeniz söz
almış, bu kanunun fevkalade mahzurlu olduğunu, sermaye bakımından yetersiz, faizle gırtlağına
kadar borca batmış KİT'lerin derhal icra dairelerinin kollarını düşeceğini ve her şeylerinin hacze
dileceğini ifade etmiştim. Şimdi tasarıya monte edilen yeni madde ise, özelleştirme programında
olan veya programa alınacak KİT'lerin mallarının haczini önleyen bir maddedir.
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Muhterem arkadaşlar, iki ay önce bu Kanun çıkarken Hükümetin aklı neredeydi, bugün nere
den aklı başına geldi? Demek ki, Hükümetin aklı uçar gezer; yani, kanun günübirlik, alaminüt bir
anlayışla buraya geliyor, çıkıyor. Biz, bunu söylüyoruz: Kanunları komisyonlarda müzakere etmi
yorsunuz, kanunları Genel Kurulda dinlemiyorsunuz. İki ay sonra; yani, şimdi yapılan madde ila
vesi, Hükümetin ayıbıdır; bunu söylüyorum.
Hükümetin, çıkacak olan bu Özelleştirme Kanununu yürütemeyeceğini söyledim. Bu yapıda
ki bir hükümet TÖYÖK'ü getirdi, muvaffak olamadı; üç senede memleketi çok daha kötü şartlara
getirdi. Şimdi ise, Hükümetin günü sayılı, koalisyonun günü sayılı, İktidarın günü sayılı; fevkala
de büyük bir icraatı, büyük bir karmaşayı, büyük bir değişimi getirecek olan bir büyük kanunun so
rumluluğunun altına giriyor. Ben, bu Hükümete yürütme yetkisini vermeyelim; nasıl olsa yakında
erken seçim olacak, gelecek olan hükümet bu yükün altına girsin diyorum. (DYP sıralarından "Re
fah gelecek (!)" sesleri)
Evet, Refah gelecek; zaten, hepiniz de Refahlı olacaksınız. Sayın Genel Başkanınız da bu se
çimde aday gösterirken, Refah kökenlileri seçiyor, dikkat edin. Onun için, gelin şimdiden Refaha
girin, gelecek seçimde şansınız olsun, ister Refahtan İster DYPden...(RP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar)
Muhterem arkadaşlar, şimdi bakın, bu KİT'ler memleket için bir umuttu, yetmiş yıllık bir
umut, sanayileşmek için, kalkınmak için, refaha ulaşmak için umuttu, bir servetti; yetmiş yılda,
milletin, vergisiyle, emeğiyle, alın teriyle, bilgisiyle kurulan bir servetti; bir istekti, fakir kalmış
bölgelerde bir KİT de bizde olsun, işyeri açılsın, sanayi gelsin diye bir ümitti; işsizlik için fakirlik
için...
KİT'lerin kuruluşunda özelleştirme hedefi vardı, Atatürk zamanında da, daha 1930'lu yıllarda
Sümerbank ve diğerleri kurulurken, sanayileşme merhalelerinde peyderpey bunların halka devri
zaten öngörülmüştü; ancak, bunlar yapılmadı. Şimdi, nasıl özelleşiyor, batmış vaziyette; ihmalle,
gafletle... Daha ilerisini söylemeye dilim varmıyor, Sayın Uluç Gürkan, Atatürk'ün Gençliğe Hita
besini okudu, burada kullanmak istemiyorum; ama, maalesef, ihmal, gaflet ve kasıtla hatta, tek
noloji önlenerek, faize boğularak, sırtına ilave yükler getirerek -maddelerde söyledim detayına gir
meyeceğim- KİT'ler batırıldı; en sonunda, eylülde, haciz için cellata teslim edildi. İşte, Hükümetin
tavrı!
Değerli arkadaşlar, bu kanun neden çıkıyor; geçenlerde, Amerikan Senatosundaki bir müzake
renin zaptım burada açarak, sizlere, İngilizce metninden okudum. Dış borç servisi için 1995'te 11
milyar dolar ödenecek, borç ve faizleri için. İç borç 560 trilyon, bunun 1995'teki faizi en azından
500 trilyon. Bütçe açıkları felaket, enflasyon felaket ve Batı sermayesi de yayılacak yeni alanlar
arıyor. İşte, Özelleştirme Kanunu Tasarısının arkasındaki gerçekler bunlar.
Biz, burada, bundan epeyce bir süre önce, lojmanların, kampların ve birtakım sosyal tesisle
rin satışı için bir kanun çıkardık; hani o kanun, ne oldu; Çankaya ile Meclis arasında, Hükümetin
raflarında tozlandı; getirin, çıkaralım; bak, destek olduk. Satın sosyal tesisleri, satın lojmanları,
yüzlerce trilyonluk para toplayın, şu bütçe açığını kapatın, şu faizlerden kurtulun. Bir kere, devle
tin gelir-gider dengesi olsun. Gelir-gider, cari gider-cari gelir dengesi olmayan bir işletme de, dev
let de, fert de, aile de Allah korusun, batar.
Değerli arkadaşlar, işte yapı bu; sosyal güvenlik çökmüş, hepsi çökmüş. Tarihe bakıyoruz,
Tanzimat, Mustafa Reşit Paşa " aman özelleştirme yapalım, aman ticareti açalım" sözleri, arkasın
dan tüketim için dış borçlar -aynı bugünü yaşıyorlar o zaman da- arkasından Düyunu Umumiye,
arkasından umutsuzluk, arkasından çöken İmparatorluk ve arkasından birçok aydının kafasında
-416-

T.B.M.M.

B : 40

23.11.1994

O:5

"biz kendimizi yönetemiyoruz, Filipinleri Amerika yönetiyor; biz de manda isteyelim de sığınalım"
düşüncesi... Bin yıllık Selçuklunun, Osmanlının mirası olan nesiller, maalesef, bedbinlik içinde bu
noktaya gelmiş bulunmaktadır.
Bugünkü vaziyetimiz nedir; halk, yılgınlık, bıkkınlık, ümitsizlik, güvensizlik ve kızgınlık için
de. Neden; enflasyondan, pahalılıktan, geçim sıkıntısından, işsizlikten, terörden, eğitimde, sağlıkta
yetersiz hizmetten, yolsuzluk ve hırsızlıklardan.
Değerli arkadaşlarım -Hükümete söylüyorum- sizler hepiniz bunu arzu ediyorsunuz, biliyo
rum -parti farkı gözetmeden, tefriki yapmadan söylüyorum- hepiniz bu memlekete, bu millete hiz
met için seçilip geldiniz ve bu hükümetler, bu Meclise de bu millete de layık icraatlar yapmaya
mecburdurlar.
Değerli arkadaşlar, maalesef bugün yine Tevfik Fikret'in şiirindeki "Yeyirt efendiler yeyin,
Aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yeyin" ortamındayız. (DYP sıralarından gürültüler) Dışarıda yedi
ğiniz pastayı söylemiyorum, Civan'ların, Horzum'ların yediklerini söylüyorum. (DYP sıralarından
"Mercümek" sesleri gürültüler) Pastanız afiyet olsun; ama, değerli arkadaşlar, aklımızı başımıza al
maya mecburuz. Bu hânı yağma devam etmez, millete zulmetmeyin ey Hükümet, milletle harp et
meyin, başedemezsiniz, perişan olursunuz; adaletten, dürüstlükten, hakka bağlılıktan ayrılmayın;
bu kanun tasarısını, dürüst, verimli ve adaletle uygulayın; yakın takiptesiniz; zaten Refah'ın iktida
rı da geliyor, ensenizde.
Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN-Teşekkür ederim.
Sayın Ayhan, siz de maddeyle ilgili konuşmadınız, size de teşekkür ediyorum.
SayınTurgut Tekin, buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar)
TURGUT TEKİN (Adana)- Muhterem Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bugün, Tür
kiye, çok değişik bir günü yaşıyor. Ecdadımızın başlattığı, yani, bin yıİ önce -hepinizin bildiği gi
bi- kervansarayları olan, hanları olan, İpek Yollan olan bir milletin devamıyız. (DYP sıralarından
"Bravo" sesleri, alkışlar)
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Onları da satmaya kalkmayın!..
TURGUT TEKİN (Devamla)- Yetmiş yıldır içine düştüğümüz bu garip ekonominin sonuna
gelmiş bulunuyoruz. Bir taraftan 210 trilyon lira borç faizi ödüyoruz, diğer taraftan bütçemiz 192
trilyon lira açık veriyor; aynı zamanda, halkının yüzde 10'unun aç kaldığı bir ülke haline geldik.
FARUK SAYDAM (Manisa)-Sayenizde!..
TURGUT TEKİN (Devamla)- Oraya geleceğim şimdi.
Neyle çözeceğiz bunu, neyle çözeceğiz?!. Elbette ki sizin iddia ettiğiniz, maalesef icraya koy
madığınız, Türk ve İslamın temsilcisi Peygamber efendimizin ticareti olan bir yerin karşısında,
yanlış konuşmaya gidiyorsunuz.
(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
İşte, bugün, yeni bir çığır açan şu büyük Parlamento ve durmadan çalışan, yorulmayan Bakan
lar Kurulu, Başbakanımız, gruplarımız, grup başkan vekillerimiz ve muhalefette olan çok değerli
milletvekili arkadaşlarımızın da katkısıyla, bir devri kapatıp yeni bir devir açacağız. (DYP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar)
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Muhalefetteki değerli arkadaşlarım, bir önerge sahibi olarak, görüşmeler sırasında başından
sonuna kadar burada oturdum. İçinizden, bağrıma basacak fikir üretenleriniz oldu; ama, bunun ya
nı sıra, gerek dünyada gerekse Türkiye'de, özelleştirmeyi ilmen ve fikren bu kürsüye getirmeyen
arkadaşlarımız da oldu. Biz, bunların hepsini yakından izledik. 600 sene yaşamış Osmanlının de
vamı olan cumhuriyet çocukları, aziz arkadaşlarım; buraya girerken, boş laf etmeyi bırak, cüzü bes
meleyle girip, şükürle çıkmadığınız müddetçe, bu Özelleştirme Yasasını da, maalesef, iyi kullana
mazsınız. (DYP ve SHP sıralanndan "Bravo" sesleri, alkışlar)
Öyleyse, gelin, teknolojik dünyayı, dürüstlükle, samimiyetle, Çanakkale destanıni yazanlan
doğunnuş bir milletin torunları olarak, son çıkış yolumuz olan bu özelleştirmeyi fikrimizle, aklı
mızla, inancımızla, aynı, analanmızın; bacılanmızm işlediği oya gibi yapalım ki, etrafımızda bulu
nan düşmanlara karşı, güçlü bir Türkiye doğuralım, güçlü bir Türkiye yapalım (DYP ve SHP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) O bakımdan, mutlaka, hileyi götürmeyen, haramı götürmeyen
teknolojiyi getirelim ki, düşmanlar, karşımızda eğilsinler.
Muhalefet partilerine mensup aziz arkadaşlanm, şunu çok iyi bilinki, güçlü olmayan devlet
ler, her zaman için, başı dik olamaz. ("Doğru" sesleri) Biz, her şeyde güçlü olan bir Türkiye olmak
için...
(Mikrofon otamatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN-Sayın Tekin, lütfen, konuşmanızı tamamlar mısınız efendim.
TURGUT TEKİN (Devamla)- ...her zaman başı dik, gönlü engin Türk Milletinin tarihteki şe
refli günlerini yaşayabilmemiz için, işte, nasıl vergi yasasını çıkardıysak hep beraber, bugün de yi
ne hep beraber, Özelleştirme Yasasını çıkarmış bulunuyoruz.
Bu son konuşmamı...
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Tarihî konuşmanı!..
TURGUT TEKİN (Devamla)-... önerge sahibi olarak yaptığım konuşmamı bitirirken, bu çatı
altında yaşayan aziz arkadaşlanma, kıymetli Hükümetimize, Başbakanımıza, Grup başkanvekillcrimize, muhalefet partilerine mensup arkadaşlarıma saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.
Hayırlı, uğurlu olsun. (Bravo sesleri, alkışlar)
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Tekin.
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Söz istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Arkadaşlar, anlaşılan, Meclisimizin eğlenmeye ihtiyacı var!..
Buyurun Sayın Balyalı.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Sataşma var Sayın Balyalı.
BAŞKAN- Hayır ben Sayın Balyalı için söylemedim, genelde söyledim.
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)- Sayın Başkan, kıymetli milletvekili arkadaşlarım; burada,
tabiî, eğlenmek isteyenler de evlenmek isteyenler de herkes konuşabilir; hür kürsü burası.("Bravo"
sesleri, alkışlar)
Aziz arkadaşlarım, bugün de geçti, yarın oldu. Netice itibariyle, bir aydan fazla emek sarf ede
rek... ("ses gelmiyor" sesleri)
Sayın Başkan, benim sesimi Türkiye'de kimse kesemiyor, siz mi keseceksiniz?!.. (Gülüşme
ler)
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BAŞKAN-Hayır, hayır... Mikrofonu kullanamadığınız için sesiniz kesik.
HÜSEYİN BALYALI (Devamla)- Az önce konuşan kıymetli arkadaşım, duygularını, içinden
geldiği gibi ifade ettiler. Ben de reyimin rengini belli etmek için, müsadenizle bir iki cümle söyleyeceğim.(DYP sıralarından "ses, ses" sesleri)
BAŞKAN-Ses geliyor arkadaşlar, müdahale etmeyin.
HÜSEYİN BALYALI (Devamla)- Arkadaşlar, mikrofonsuz mu konuşayım...
Sesim geliyor mu? ("Geliyor" sesleri)
AHMET DERİN (Kütahya)- Sayın Başkan, şahsı adına söz istendiğinde konuşmak istemiştik;
siz Balyalı'yı çağırdınız.
BAŞKAN- Tabiî, efendim, Balyalı daha önce söz istemişti.
Sayın Tekin de şahsı adına konuştu.
HÜSEYİN BALYALI (Devamla)- Evet, bitiriyorum; iyi dinleyin. Özetleyelim bunu : Güzel
oldu... Güzel oldu... Güzel oldu... Geceler de güzel oldu, gündüzler de güzel oldu.
Netice itibariyle, memleketimize hayırlı olsun. Bu güzellikle birlikte, sizlere, az önce bir dört
lük yazdım; burada okuyup, huzurunuzdan ineceğim. Bu işi de böylece bağladık.
Şu kanun için her yerde neler neler dediler.
Ciğeri bulmayınca neye ne der kediler?
Allah rızası için bu işi de bitirdik.
Meclisimiz şenlendi.
Bizi de, top gibi böyle güzelleştiriverdiler.
Saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Balyalı.
Sayın Milletvekilleri, çok nitelikli ve kapsamı itibariyle çok zengin konuşmalar dinliyoruz. İn
şallah, bundan sonra hep böyle konuşmalarla Meclisimizi şenlendireceğiz.
Madde üzerinde verilmiş önergeler var; okutuyorum efendim:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 44 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
"Bu kanunun yürütülmesine ilişkin görev Bakanlar Kuruluna aittir"
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Sami Sözat

Adana

Hatay

Balıkesir

Ahmet Sezai Özbek

Ali Yalçın Öğütcan

Kırklareli

Adana

Türkiye Büyük Millet Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 44 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
"Bu kanunun yürütülmesinde Bakanlar Kurulu yetkilidir"
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Sami Sözat

Adana

Hatay

Balıkesir
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Ahmet Sezai Özbek

Ali Yalçın Öğütcan

Kırklareli

Adana

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 44 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz:
"Bu kanun hükümleri Bakanlar Kurulunca yürütülür."
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Sami Sözat

Adana

Hatay

Balıkesir

Ahmet Sezai Özbek

Ali Yalçın Öğütcan

Kırklareli

Adana

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 44 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz:
"Bu kanun hükümleri Bakanlar Kurulu tarafından yürütülür."
Turgut Tekin

Abdullah Kınalı

Sami Sözat

Adana

Hatay

Balıkesir

Ahmet Sezai Özbek

Ali Yalçın Öğütcan

Kırklareli

Adana

BAŞKAN-Şimdi, önergeleri, aykırılık derecesine göre işleme koyuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi:
44 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
"Bu Kanun hükümleri Bakanlar Kurulunca yürütülür."
BAŞKAN-Komisyon katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ(Samsun)- Katılmıyoruz efen
dim.
BAŞKAN-Hükümet?..

^

TARIM VE KÖYÎŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN(Ordu)-Katılmıyoruz.
BAŞKAN-Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum:Kabul edeni er... Etmeyenler...Kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi,
44 üncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
"Bu Kanunun yürütülmesinde Bakanlar Kurulu yetkilidir."
BAŞKAN-Komisyon katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ(Samsun)-Katılmıyoruz.
BAŞKAN-Hükümet?..

.
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TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDÎN ŞAHİN(Ordu)-Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum:Kabul edenler...Etmeyenler...Kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi.
44 üncü maddesinin aşağıdaki değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
"Bu Kanunun yürütülmesine ilişkin görev Bakanlar Kuruluna aittir."
BAŞKAN- Komisyon katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ(Samsun)-Katılmıyoruz efen
dim.
BAŞKAN-Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDÎN ŞAHİN(Ordu)-Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum:Kabul edenler...Etmeyenler...Kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi.
44 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
"Bu Kanun hükümleri Bakanlar Kurulu tarafından yürütülür."
BAŞKAN-Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ(Samsun)-Katılmıyoruz efen
dim.
BAŞKAN-Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDÎN ŞAHİN(Ordu)-Katılmıyoruz.
BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
ŞABAN BAYRAK(Kayseri)- Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz.
BAŞKAN- Hayhay, karar yetersayısını arayalım efendim.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum:Kabul edenler...Etmeyenler...Kabul edilmiştir.
Karar yetersayısı fazlasıyla vardır.
Sayın milletvekilleri, 44 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum:Kabul edenler...Etmeyenler...Kabul edilmiştir.
Kanun tasarısı açık oylamaya tabidir.
Oyunun rengini belirtmek üzere, aleyhte: Sayın Emin Kul, Sayın Uluç Gürkan, Sayın Halit
Dumankaya, Sayın İbrahim Halil Çelik, Sayın Ahmet Derin söz istemişlerdir.
HALÎT DUMANKAYA(İstanbul)- Sayın Başkan, ben, lehte söz istemiştim.
BAŞKAN-Peki efendim.
Buyurun Sayın Emin Kul.
EMİN KUL(İstanbul)- Söz hakkımı Sayın Çelik'e veriyorum.
BAŞKAN-Buyurun Sayın Çelik.
Sayın Çelik, biliyorsunuz, son konuşma öz, muhtevalı, kısa olacak.
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İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu ta sarı üzerin
de beş hafta süren bir çalışma yaptık. Sayın Cevat Ayhan ağabeyimiz, biraz önce, özünü, sözünü
olduğu gibi ortaya koyan konuşma yaptı. Görüşmelere önergeleriyle renk katan, konuşmasıyla da
renk katan Sayın Turgut Tekin'e, hakikaten, Refah Partisi sıralarından gelen bir sesi, Doğru Yol
Partisinin içerisinden gündeme getirdiği için, teşekkür ediyorum. Cevat Ayhan Beye de teşekkür
lerimi sunmak istiyorum.
AHMET SAYIN (Burdur)-Balyah'ya teşekkür yok mu?!..
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla)- Balyalı, bizi güzel bir "top" yaptı. O topu anlayama
dık. Basın, zannediyorum yarın yazacak, o top ne manaya geliyor; onun için, edebiyatçı olarak ona
not vermedim.
Efendim, özelleştirmenin, Tanzimattan bu yana başlayıp, Kurtuluş Savaşında müstevli güçle
rin yurdumuzu işgal ettikleri zaman, gözlerinin olduğu topraklan, bir kez daha yeniden aynı şekil
de, 1980'den sonra on yıl içerisinde, KİT'leri bilerek zarara sokan ve onları şimdi de satacak hale
getirip, bütçe açıklarını kapatmak için, Sayın Başbakanın "yatırım yapacağım" vaadi ve Sayın Mu
rat Karayalçın'la birlikte esnaf ve sanatkârlara "bankaları özelleştirmeycceğiz; devlctleştireceğiz"
dediği halde, sabahki oturumda, Eximbankın dışında diğer kamu bankalarının özelleştirileceğini,
bir önerge ile nasıl düzelttikleri, cümlenizin malumudur.
Ben, öz ve az olarak söylüyorum : Biz, özelleştirme için meydanlarda ne söyledikse, beş haf
tadan beri, işte, burada, kahraman Refah Partisinin milletvekilleri olarak, anamuhalefet görevini
yerine getirdik; insanlarımıza, hakkı ve hakikati burada söyledik. (ANAP sıralarından "hoop, hoop" sesleri gürültüler)
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara)-Biz, verdiğimiz sözü yerine getirdik.
HALİL İBRAHİM ÇELİK (Devamla)- Siz birleştiniz. Biraz önce, DYP ile ANAP özelleştir
meyi birbirinin elinden kaçıramadı. (RP sıralarından "bravo" sesleri, ANAP sıralarından gürültü
ler)
BAŞKAN-Rica ediyorum efendim...
İBRAHİM HALİL ÇELİK(Devamla)- Biz, Zonguldak'ta yürüyen, aç Mehmet'in, Uzun Meh
met'in torunlarını ve Ereğli Demir Çelikte, Karabük'te, Pctlasta ve diğer yerlerdeki insanlarımızın
boynunu büktürmeyeceğiz; sizin takipçiniz olacağız.
ABDULLAH KINALI (Hatay)- Mercümek'ten bahset!..
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla)- Efendim, gelin, Mercimeği beraber fırına verelim. Hü
kümetsiniz, işte Başbakan burada, niçin yargıya intikal ettir miyorsunuz? Hodri Meydan!...Tansu
Hanımın mal varlığını, Mercümek'le birlikte ortaya koyalım.(RP sıralarından alkışlar) Haydi, hod
ri meydanLSiz, özrünüzü kapatabilmek için, Mercümek'i kendinize, dilinize persenk yapmışsınız.
Mercümek'in üzerine birlikte gitmezsek, namerdiz...(RP sıralarından alkışlar) Haydi buyurun!...
Hodri meydan!...(RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
Biz mercimeği, fırını mirini çoktan sattık. "Ey düşmanım, ifademsinj hızımsın.
Gece, gündüze muhtaç, bana da sen lazımsın."
Hodri meydan diyoruz... (DYP sıralarından gürültüler)
Siz, seçimden kaçtıktan sonra, Mercümek'i dilinize persenk edersiniz... Medyada bugün yok,
ağzınızda da bugün Mcrcümek yok... Biliyorsunuz ki »Mercümek'ten bir şey çıkmaz. İşte, hodri
meydan!..
•
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AHMET SAYIN (Burdur)- Bak, işte burada... îşte burada... Resmi elimdeki şu dergide.
İBRAHİM HALİL ÇELİK(Devamla)- Sayın Saym'la, Sayın Mustafa Kul'la, Sayın Müftüoğlu ile, Sayın Başbakan Tansu Hanımla birlikte çıkalım... Hodri meydan diyoruz... (DYP sıraların
dan gürültüler)
BAŞKAN- Sayın Çelik, tasarı üzerinde konuşun lütfen efendim... (RP sıralarından gürültüler)
İBRAHİM HALİL ÇELİK(Devamla)- Tasarının üzerinde konuşuyorum.
Sevgili kardeşlerim, özelleştirmenin, bu memlekete fayda getirmeyeceğine, bu memleketi tek
rar kapitülasyonlara döndüreceğine inanıyoruz. Helalin ve haramın ne olduğunu bilen milletvekil
leri olarak, aldığımız maaşı hak edebilmek için, beş haftadır, sizi, millet adına terletiyoruz.
AHMET ŞEREF ERDEM(Burdur)-10 kişiyle!..
İBRAHİM HALİL ÇELİK(Devamla)- 10 kişi size yctiyoruz...
Erken seçimin 18 Aralıkta yapılmasına karar aldığınız zaman, işte buraya geleceğiz, Allanın
izniyle göreceksiniz, çok kısa zamanda yapılacak olan erken genel seçimle de iktidara biz gelece
ğiz, hakkı üstün tutan insanlar, bu memlekette söz sahibi olacak.
Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor; oyumuzun renginin kırmızı (ret) olacağım belirtmek
istiyorum.
Saygılanmla.(RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Çelik.
Sayın milletvekilleri, gecenin bu saatinde hep nutuk çekiyoruz; ama, herhalde, bu Mecliste, bu
saatte de bu nutuklar pek iyi gitmiyor.
Sayın Dumankaya, lehinde konuşacak mısınız?
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Vazgeçtim Sayın Başkan.
BAŞKAN-Sayın Halis, lehinde konuşmak istiyor musunuz?
ZİYA HALİS (Sivas)-Vazgeçtim Sayın Başkan.
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir.
Kanun tasarısı, açık oylamaya tabidir.
Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Yanında basılı oy pusulası olmayan sayın milletvekilleri, adını, soyadını, seçim çevresini ve
oyunun rengini beyaz bir kâğıda yazıp imzalamak suretiyle oylarını kullanabilirler.
Sayın Başbakanımız, kanun tasarısının kabulünden sonra bir teşekkür konuşması yapacak.
Kendilerine oylamadan sonra söz vereceğim. Sayın kameraman arkadaşlar, lütfen, normal televiz
yon çekimlerini, Meclisin nizamını bozacak şekilde yapmayın.(RP sıralarından gürültüler)
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, ona da mı karışıyorsun?!..
MEHMET CAVÎT KAVAK (İstanbul)- Basın özgürdür, müdahale etmeyin Sayın Başkan.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, bırakın biraz da bizi çeksinler.
BAŞKAN- Efendim, lütfen oturunuz. Sizi çeksinler; engellemedik.
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul)-Basın özgürlüğü Var.
BAŞKAN- Efendim, hani bir laf vardır: "Önünde gidersin bir türlü, arkasından gidersin bir
türlü..." Memlekette, basın konusunda, demokrasinin fazlasını yaşıyoruz...
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Kupalar dolaştırılsın.
(Oylar toplandı)
BAŞKAN- Salonda olup da oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok.
Oy verme işlemi bitmiştir.
Kupaları kaldıralım.
(Oyların ayırımı yapıldı)
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Ka
nun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının yapılan
açık oylamasına, 218 sayın milletvekili katılmış, 191 kabul, 25 ret, 1 çekinser, 1 geçersiz oy ile bu
yasa tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. (DYP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar)
Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum ve bu Yasaya olan katkılarından dolayı, muhalefet par
tisi milletvekilleri dahil tüm milletvekillerine ve Meclis çalışanlarına da ayrıca teşekkür ediyorum.
Yine diliyorum ki, halk tabiriyle, ülkenin pilisini pırtısını bile satma yetkisini belirli kuruluş
lara veren bu Kanunun uygulayıcıları, bu KİT'lerin oluşturulmasında büyük katkılar ve emeği ge
çen insanların hassasiyeti içinde bu yetkilerini kullanırken memleketimiz ve milletimizin geleceği
bakımından şekilde, en iyi hassasiyet ve dürüstlük içinde kullanırlar. (DYP, SHP ve ANAP sırala
rından alkışlar)
Teşekkür konuşması yapmak üzere, Sayın Başbakan, buyurun efendim.
(DYP sıralarından ayakta alkışlar, SHP sıralarından alkışlar)
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER(İstanbul)- Yüce Meclisin çok değerli milletvekilleri; hepinizi
saygıyla selâmlıyorum.
Bazı geceler saat 02.00'lere, 03.00'lere kadar çalışarak muhalefetiyle ve İktidarıyla, bütün milletvckillerimiz, bu yasaya emek vermişlerdir. Bunun için kendilerini kutluyorum ve teşekkür edi
yorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar)
Ülkemizde, bugün ve şu an, önemli bir andır. Önemli bir değişimin ilk adımını attık. Öyle ki,
son on yıl içerisinde, bütün dünyaya baktığınız zaman, bu adımı atmış olup da gerçekten başarıyı
yakalamamış, değişimi yakalamamış ülkelerin çok az olduğunu görürsünüz. Tam tersine, sermaye
piyasalarında önemli değişikliği yapan, onun altyapısını hazırlayan ve onun hemen ardından, özel
leştirmenin kapısını açabilmiş olan ülkelerde, çok büyük ve önemli değişimler ve gelişmeler ola
bilmiştir.
Gerçekten, bakıldığı zaman, ülkemizin bütçesinin tıkandığını görüyoruz. Bu bütçe, öyle olmuş
ki, artık bütün harcamalarla, gelirler arasında, aslında gelirlerin lehine bir fazlalık olmasına rağ
men, borç ve ona giden faizler ve özellikle de her dört günde bir 1 trilyonu yiyen KİT faizleri için
yapılan borçlanmalar önemli bir kıskaç haline gemiştir.
Bunu yıkmak mecburiyetindeydik, bunu aşmak mecburiyetindeydik. Aşacağız ki, eğitimin
önü açılsın, aşacağız ki, daha iyi sağlık hizmeti gitsin; bunu aşacağız ki, enflasyonu durdurabilelim, hayat pahalılığını kontrol altına alabilelim; bunu aşacağız ki, gençlerimize yeni iş sahaları ha
zırlayalım; bunu aşacağız ki, yeni yatırımlar olsun; bunu aşacağız ki, halkın parası gerçekten hal
kın olsun...
KİT'ler için "kötüdür" demek mümkün değildir değerli arkadaşlarım.Tıpkı, bir dönem, ülke
mizdeki ithal ikamesinin çok önemli bir işlev yaptığını kabul etmemiz gerektiği gibi... Bir zaman
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sonra mutlaka dünyaya açılmamız gerektiğini kabul ettiğimiz gibi... KİT'ler, bir zamanlar, önemli
bir nedenle kurulmuştur. O neden, o zaman için geçerliydi. O neden, ülkenin birtakım yatırımları
nın ve iş sahalarının da önünü açmıştır; ama, dünya değişmektedir. Dünya değişirken, Türkiye, ge
risinde kalamaz. Dünya ile bütünleşen, kapılarını açan Türkiye, rekabetsiz kalamaz. îşte, bunun
için, bugün, bu yeni dönemin kapısını açıyoruz; dünya ile birlikte açıyoruz, bazılarının önünde açı
yoruz, bazılarının gerisinde açıyoruz.
Bundan yıllar sonra, evlatlarımıza ve torunlarımıza bugünü anlatırken, belki şöyle diyeceğiz:
"Bir zamanlar, devlet, gerçekten içinde çalıştırdığı işçisine birtakım imkânları sağladığını zanne
derken, bazı yerlerde halkı için iş yaptığını zannederken, özel kesimin bazı bankalarına trilyonlar
ca liraları aktarırdı. Köylülerine birtakım kaynak aktardığını zannederken veya bazı yerlerde, ger
çekten, yatırım yaptığını zannederken, aslında bütün yatırımları tıkardı. Faizleri öyle yükseltirdi ki,
özel kesim hiç yatırım yapamaz olurdu. Öyle bir devlet anlayışı gelmişti ki, aslında, Türkiye, coğ
rafî bölgesindeki son sosyalist devlet olmuştu. Devletin, bütün bankalarıyla, bütün üretim alanları
na girmesiyle, devletin egemenliğiyle, coğrafî bölgesindeki son sosyalist devletti.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Yıkıldı bunlar değil mi?!..
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Evet, "biz onu yıktık; bugün yıktık" diyeceksi
niz. (DYP sıralarından alkışlar)
Bu değişiklik, ülkemizde çok önemli bir değişimin ilk adımıdır. Daha yapılacak önemli şeyler
var. Bunun ilk adım olduğunu unutmadan; ama, kararlılıkla, kamuoyuna bütün bu felsefeyi kabul
ettirerek ve kamouyunu arkasına alarak önemli bir gelişme sağladık. Sadece Parlamentomuzla de
ğil, kamuoyunda sağlanan bu sağduyu, halkın parasını, gerçekten halka mal etmek için atmış oldu
ğumuz bu adım, bir tarih yazmaktır. İktisadî tarihte yepyeni bir sayfa olarak pırıl pırıl kalacaktır.
Bu tarihi yazmakta emeği geçen, sabahlara kadar çalışan, fikrileriyle bizi besleyen bütün mil
letvekillerine saygılarımı sunuyorum ve diyorum ki, bir ve beraber olunca aşamayacağımız hiçbir
şey yoktur.
Haydi Türkiye ileri! Haydi Türkiye!.. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar; SHP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başbakan.
Sayın milletvekilleri, bu saatten sonra herhalde çalışacak zamanımız da fazla kalmadı. Alınan
karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 24 Kasım 1904 Perşembe gü
nü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati: 01.02

©
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR VECEVAPLARI
1. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum'da bulunan Lalapaşa Camiinin onarı
mına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri 'nin yazılı cevabı (715114)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim.
Lütfü EsengUn
Erzurum
Soru : Erzurum merkezinde bulunan ve şehrin en büyük önemli tarihi eseri olan Lalapaşa Ca
mii iki yıldan beri onarıma alınmıştır. Yapılan onarımın çok kısa bir sürede bitmesi gerekirken bu
güne kadar sonuçlandırılarak camii ibadete açılamamıştır. Yetkililerin ifadesine göre tasarruf ted
birlerinden dolayı yükleniciye ödeme yapılamadığı için inşaat sürüncemede kalmıştır. Şehrin en
önemli camiinin kapısına bu şekilde kilit vurulması halkımızı ciddi şekilde rahatsız etmekte, cema
at camiin açılmasını sabırsızlıkla beklemektedir. Bu durumda :
1. Camii onarımı tasarruf tedbirlerinden etkilenmiş midir? Onarımın bitmemesi gerçekten mü
teahhide ödeme yapılamadığından mıdır? Eğer böyle, ise müteahhit alacağının ödenmesi için ne dü
şünülmektedir? Camii para bulununcaya kadar kapalı mı kalacaktır?
2. Camii ne zaman ibadete açılacaktır?
'

T.C

Devlet Bakanlığı

22.11.1994

Sayı: B.02.0.002-2.03/08234
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi : T.B.M.M. Başkanlığının 13 Ekim 1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/511411248/42098 sayılı yazısı.
Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün'ün Bakanlığımıza tevcih ettiği yazılı soru önerge
sinde yer alan soruların cevabı ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.

Necmettin Cevheri

Saygılarımla.

Devlet Bakanı

Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün'ün Yazılı Soru Önergesi
ile İlgili Cevaplar
Erzurum İl Merkezinde bulunan ve Mülkiyeti Bakanlığımıza bağlı Lala Paşa Camii Vakıflar
Genel Müdürlüğünce 1992 yılında 400 000 000.- TL. 1. keşif bedeli ile ihale edilmiş, onarıma ise
1993 yılında başlanmıştır. Onarıma başlandıktan sonra Restorasyon ilkeleri doğrultusunda Camiin
ilk önce akıntı yapan üst kurşun örtüsü sökülüp yenilenmiş ve akıntı giderilmiştir. Daha sonra iç
kısımda kalem işi araştırmaları, bozuk sıvaların raspası gibi işler yapılarak; ön hazırlık, araştırma,
esas restorasyona yönelik hazırlanan 400 000 000.- TL'lık ödenek sarfedilmiştir. Bu arada da ka
lem işlerinin sıhhatli yapılabilmesi için kurşun altındaki çamur sıvanın kuruması bcklenilmiştir.
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Yarım kalan işlerin yapılabilmesi için yine Vakıflar Genel Müdürlüğü 1994 yılı birim fiyatla
rı ile 2 000 000 000.- TL'lık keşif hazırlanmış ancak 5 Nisanda yayınlanan Başbakanlığın 17-18
No'lu genelgeleri doğrultusunda ihalesi yapılamamıştır.
İhalesi 1995 yılı başlarında yapıldığı taktirde, ödeneklerde bir kesinti olmaması halinde 1995
yılı sonunda ibadete açılması hedeflenmiştir.
650 Milyon TL. müteahhit alacığını ödemek suretiyle iş tasfiye edilmiş kalan işler yeni bir
emanetle yapılacaktır. 1995 yılı Ramazan ayında ibadete açılacaktır.
Bu durumda;
1. İşin müteahhidine yaptığı işler karşılığı parası ödenmiş ancak kalem işlerinin ve alçı işçilik
lerinin parası ödenememiştir.
2. 1995 yılı başlarında ihalesi yapılarak yılın sonunda ibadete açılması planlanmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla.
2. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek Ardıçkaya Köyünün spor sahası
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem 'in yazılı cevabı (7/5161)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanılığına
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Şükrü Erdem tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim.
8.9.1994
Zeki Ünal
Karaman
Karaman-Ermenek-Ardıçkaya köyü ne zaman spor sahasına kavuşturulacaktır?
T.C.
Devlet Bakanlığı

11.1.1994

Sayı: B.02.015.0.00.00.00-08/02800
Konu : Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 20.11.1994 gün ve 5161-11297/42148 sayılı yazınız.
Karaman-Ermenek-Çatalbağdem-Ardıçkaya köylerinin spor sahalarına olan ihtiyaçlarına iliş
kin Karaman Milletvekili Sn. Zeki Ünal'ın Soru Önergesi cevaplandırılarak ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.

Şükrü Erdem
Devlet Bakanı

Soru : Karaman-Ermenek-Ardıçkaya ye Karaman-Ermenek-Çatalbağdem köyleri spor sahası
na ne zaman kavuşturulacaktır?
Cevap : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 1995 Yatırım Programı Teklifi 25 Temmuz
1994 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilmiştir. Ancak, köylere yapılacak
futbol sahaları Yatırım Programı Tekliflerinde yer almamaktadır.
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Bununla beraber Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce bahse konu köylere yardımcı olunma
sı hususunda Karaman Gençlik ve Spor İl Başkanlığına gerekli talimat verilmiştir.
3. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, Nevşehir-Aksar ayar karayoluna ilişkin sorusu
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/5241)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sn. Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması için gereğini saygı ile arz ederim.
Mehmet Elkatmış
Nevşehir
Sorularım:
1. Nevşehir-Aksaray karayolunun Nevşehir çıkışında çevre yolu ile kavşağında sık sık kaza ol
maktadır. Bundan birkaç ay evvel meydana gelen kazada 20'ye yakın insan öldüğü gibi ondan son
ra da. kazalar olmuş ve insanlar ölmüştür. Çünkü çevre yolu kavşağından hemen sonra yol daraldı
ğından yanılma dolayısıyla kazalar olmaktadır. Bu yol ne zaman bitirilecektir?
2. Nevşehir-Aksaray karayolu Doğu Anadolu'yu-Batı Anadolu'ya bağlayan trafik yoğunluğu
fazla olan bir yoldur. Bu yolun Acıgöl çıkışına kadar çift yol olması gerekir. Bu husus Bakanlığı
nızca da düşünülmekte midir?
3. Düşünülüyorsa herhangi bir çalışma yapılmış mıdır, hangi safhadadır?
T.C.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

23.11.1994

Basın ve Halka İlişkiler Müşavirliği
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/2920
Konu : Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : T.B.M.M.'nin 20.10.1994 gün ve A-01.0.GNS.0.10.00.02-7/5241-11477/42602 sayılı
yazısı.
İlgi yazı ilişiğinde alınan Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın "Nevşehir-Aksaray kara
yoluna dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Nevşehir çevre yolunun Nevşehir-Aksaray karayoluna bağlandığı yerde düzenlenen kavşak in
şaatı sırasında proje hatası olmamasına rağmen, sürücü yanlışlıklarından kaynaklanan trafik kaza
ları sonrasında Devlet yoluna girişteki aksaklıklar giderilmiş ve bölünmüş yol bitimi 900 m. uzatı
larak daha düzenli hale getirilmiş olup; halen inşaat çalışmaları sürdürülen bu proje, 1995 yılı so
nuna kadar tamamlanacaktır.
Söz konusu Devlet yolunun yapımı, projeli olarak devam eden Nevşehir Çevre Yolu bitimin
den başlamak üzere Aksaray'a kadar tamamlanmıştır.
Böylece, mevcut yolun büyük ölçüde iyileştirilmesi amaçlanarak, sadece Acıgöl geçişinin gü
ney kesimi ile Ağzıkarahan geçişini kuzeyden geçecek şekilde projelendirme yapılmış olup; bun-428-
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ların yanı sıra Aksaray inişindcki yaklaşık 3 km. lik kesim de ikileme halinde projelendirilmiş
tir.
Bilgi ve gereğini arz ederim.

Halil Çulhaoğlu
Bayındırlık ve İskân Bakanı

4, - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Güneydoğu'da bazı köylerin güvenlik güçlerince ya
kıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5283)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanılığına
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla arz ederim.
13.10.1994
Zeki Ünal
Karaman
Bazı basın ve yayın organlarında, Güneydoğu'da PKK ile mücadele eden güvenlik güçlerinin,
bazı köy, ev veya mahsulleri yaktıkları iddia edilmektedir. Milliyet Gazetesi'nin 7.10.1994 tarihli
nüshasında ise iddialar somutlaştırılarak, Tunceli'nin isimleri tek tek sayılan 17 köyünün yakıldığı
belirtilmektedir.
1. İddia edilen olaylar doğru mudur?
1. Doğruysa, mağdur olan vatandaşın, mağduriyetini gidermek için hükümetinizce ne gibi ted
birler alınmaktadır?
T.C.
İçişleri Bakanlığı

2.11.1994

Jandarma Genel Komutanlığı
HRK. : 7504-1333-94/ASYŞ. Ş.ŞİK. (11067)
Konu : Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 3 Kasım 1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/528311613/42982 sayılı yazısı.
Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Güneydoğu'da PKK ile mücadele eden Güvenlik Güçle
rinin Tunceli'de bazı köylerin yakıldığı iddiası ile ilgili vermiş olduğu soru önergesi incelenmiştir.
1. Aynı konuda Tunceli Milletvekili V. Sinan Yeri i kaya tarafından TBMM Başkanlığına ya
zılı soru önergesi verilmiş ve Tunceli Valiliğince gerekli inceleme yapılarak cevaplandırılmıştır.
2. Halen Tunceli bölgesinde devam eden operasyonların başarısını gölgelemek, sıkışan terö
ristleri baskıdan kurtarmak amacıyla, örgüt mensuplarınca köylerin yakıldığı ve bunları Güvenlik
Güçlerine mâl ederek halkın örgüt lehine davranışlar içerisine girmesinin hedeflendiği, kamuoyu
nun Güvenlik Güçleri aleyhine oluşturulması ile operesyonların durdurulmasının planlandığı anla
şılmaktadır.
3. Mağdur olan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için gerekli çalışmalara başlanmış
olup, yaklaşık (325) aile, deprem konutlarına, boş resmi daire lojmanlarına, boş lise binasına ve
hastare binasına yerleştirilmişlerdir. Ayrıca 80 dönümlük hazine arazisi üzerinde prefabrik afet ko-429-
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nutlarının inşasına başlanmıştır. Bu arada göç eden ailelerin gıda ihtiyaçlannı karşılamak için 1,5
milyar TL. nakit yardım gönderilmiştir.
4. Operasyonlarda evlerinin yakıldığı iddiasında bulunan vatandaşlar müracaatlarım C. Savcı
lıklarına intikal ettirmişlerdir. Konu ile ilgili olarak tahkikatın devam ettiğini bilgilerinize arz ede
rim.
Nahjt Menteşe
içişleri Bakanı
5. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, AJyon-Bolvadin-Taşlıdere Köyünün sulama su
yu sorununa ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı
(7/5312)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanılığına
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Halil Çulhaoğlu tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim.
Saygılarımla.
H. İbrahim Özsoy
Afyon
Afyon ili Bolvadin İlçesi Taşlıdere Köyü sulama suyu için DSl tarafından bir kez sondaj ça
lışmaları yapılmış, müspet netice alınmadığı için vaz geçilmiştir.
1. Taşlıdere Köyü arazisi için su ihtiyacını karşılamak üzere yeniden sondaj çalışmaları yapıl
ması düşünülüyor mu?
2. 1970 den beri afet bölgesi ilan edilen bu köyün hasar bölgesinden çıkarılması için bir çalış
ma yaptırmayı düşünüyor musunuz?
T.C.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Basın ve Halka İlişkiler Müşavirliği

23.11.1994

Sayı: B.09.0.BHİ.O;00.00.25/2-A/2922
Konu : Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: T.B.M.M.'nin 3.11.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5312-11669/43205 sayılı ya
zısı.
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un "Bolvadin-Taşlıdere kö
yünün sulama suyu sorunu" hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Buna göre; yeraltısuyunun nerelerde, hangi derinlikte, ne miktar ve ne kalitede bulunduğunu
belirlemek amacı ile öncelikle hidrojeolojik etüt yapılmakta olup, gerekli görülen yerlerdeki jeofi
zik araştırmalarına yönelik çalışmalar sonucunda yeralüsuyu bulunma olasılığı olan yerlerde, yeraltısuyu rezervuarının kesin özelliklerini verebilecek en uygun yer ve derinlikte araştırma sondaj
kuyusu açılmaktadır. Başlangıçta inceleme yapılmadan açılacak sondaj kuyuları amaca yeterince
hizmet etmeyeceğinden maddî zarara yol açacağı gibi, doğanın çok uzun zamandan beri özenle ko
ruduğu yeralüsuyu hazinesine miktar ve kalite yönünden de zarar verebilecektir.
Dolayısıyla; köylere sulama suyu sağlanması için yapılan bu çalışmalarda, çiftçilerin sulanma
sının istedikleri sahaların öncelikle Köy Hizmetlerince belirlenerek DSİ Genel Müdürlüğümüze
bildirimi halinde, işe hız kazandırılarak bazı hatalar önlenmiş olacaktır.
-430-
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Söz konusu Afyon-Bolvadin-Taşlıdere köyünde yapılan hidrojeolojik etütler sonucunda, 1991
yılında açılan 180 m. derinlikteki sondaj kuyusundan yeraltısuyu seviyesinin yaklaşık 80 m. ye dü
şürmek suretiyle, ancak 8,3 İt/s su elde edilebilmiş olup; bu özellikteki bir yeraltısuyu o günün şart
larında sulama yönünden ekonomik bulunmamıştır.
Ancak, yeraltısuyu açısından son derece kritik bir saha içinde yer alan Taşlıdere köyü ile ilgi
li olarak aradan geçen zaman içerisindeki bilgi ve gelişmeler ışığında yeniden etüt edilmesi için İs
parta DSİ XVIII. Bölge Teşkilatına talimat verilmiş olup, sonucun uygun görülmesi halinde sondaj
kuyusu açılabilecektir.
Ayrıca; anılan yerle ilgili olarak Afet İşleri Genel Müdürlüğümüze bugüne kadar herhangi bir
afet olayı intikal etmediği görülmüş; ancak, konunun mahallinde incelenmesi için Valiliğine tali
mat verilmiştir.
Bilgi ve gereğim arz ederim.

Halil Çulhaoğlu
Bayındırlık ve İskân Bakanı

6. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı 'nın, günlük bir gazetede yayınlanan "Beyşehir Gölün
deki düdenler onarılsın " başlıklı habere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulha
oğlu'nun yazılı cevabı (7/5340)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Halil Çulhaoğlu tarafından yazılı
olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim.
Saygılarımla.

Mustafa Ünaldı
Konya

Sorular:
Konya'da yayınlanan Merhaba Gazetesinin 14 Ekim 1994 tarihli nüshasında Beyşehir Gölü'ndeki düdenler onarılsın başlıkı bir haber yayınlanmıştır.
Beyşehir Gölü'nün son durumunun çok yönlü bir problem oluşturduğu bir gerçek olduğuna
göre;
1. Bakanlığınız haberde yer alan düdenler hakkında ne düşünmektedir?
2. Bu düdenlerden nekadar kaçak olduğu belirlenebilmiş midir?
3. Bu düdenlere bundan evvelki zamanlarda ne yapılmıştır?
4. Apa Barajı altında da benzer düdenler olduğu çok miktarda su kaybına sebep olduğu iddi
aları hakkında ne diyorsunuz?
T.C.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

23.11.1994

Basın ve Halka İlişkiler Müşavirliği
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/2926
Konu : Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: T.B.M.M/nin 7.11.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5340-11733/43426 sayılı ya
zısı.
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İlgi yazı ilişiğinde alınan Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayın
lanan "Beyşehir gölündeki düdenler onanlsın" başlıklı haber nedeniyle Bakanlığımıza yönelttiği
yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Konya DSİ IV. Bölge Müdürlüğünün ivedilikle başlatmak istediği Beyşehir gölü düdenleri ile
ilgili karst araştırma çalışmaları uygun görülerek, 1995 yılı programına alınmış olup; yapılacak
karst etütleri sonucunda, düdenlerin durumu ve Beyşehir gölünün hidrolojisi aydınlatılacaktır.
Apa barajı göl alanında bulunan düdenler ise her yıl periyodik olarak onarılmaktadır. Ayrıca,
barajın sol sahilinde geçirimsizliği sağlamak amacıyla başlatılan iyileştirme çalışmalarının sürdü
rülmesi ise önümüzdeki yıl faaliyet programında öngörülmüştür.
Bilgi ve gereğini arz ederim.

,
Halil Çulhaoğlu
Bayındırlık ve İskân Bakanı

7. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İl Merkezinin, kanalizasyon şebekesine
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çilhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/5341)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Halil Çulhaoğlu tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim.
Saygılarımla.

H. İbrahim Özsoy
Afyon

Afyon İli merkezinin kanalizasyon inşaatı 1984 de ihale edilmiş, 1990 yılındaki ek ödenekler
le % 50 tamamlanmıştır. İller Bankası Genel Müdürlüğünce yeniden ihalesine karar verilmiş olma
sına rağmen ihalesi bugüne kadar yapılmamıştır.
1. Afyon şehir kanalizasyon şebekesinin ihalesi bu yıl yapılacak mıdır?
2. 1995 yılı bütçesine bu konuda tahsisat konulmuş mudur?
3. Atık su arıtma tesisi inşaatı ve şebeke tamamlanamadığından dolayı atık suların çevreyi kir
letmesine daha ne kadar göz yumulacaktır?
T.C.
. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

23.11.1994

Basın ve Halka İlişkiler Müşavirliği
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/2924
Konu : Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: T.B.M.M.'nin 7.11.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5341-11739/43432 sayılı ya
zısı.
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un "Afyon İl Merkezinin
kanalizasyon şebekesi"ne dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1. İhale çalışmaları sürdürülen Afyon (Merkez) kanalizasyon şebekesi işinin ihalesi 1995 yılı
içinde yapılacaktır.
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2. Söz konusu iş için öngörülen ödenek DPT'nin uygun görüşüne sunulmuş olup, teklif edilen
miktar Bankanın yatırım programının çıkması ile birlikte kesinlik kazanacaktır.
3. Atık Su Arıtma Tesisiyle ilgili çalışmalara devam edilmekte olup, 1995 yılı içinde tamam
lanmasına çalışılacaktır.
Ayrıca; kanalizasyon şebekesi işinin ihalesini müteakip, bütçe imkanları ölçüsünde tesisteki
çalışmalar sürdürülecektir.
Bilgi ve gereğini arz ederim.

Halil Çulhaoğlu
Bayındırlık ve İskân Bakanı

•®-
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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 Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Özelleştirme Uygulamalarının
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu :
Üye Sayısı

450 ] Canunlaşmıştır.

Kullanılan Oy
Kabul Edenler

218

Reddedenler
Çekinser
Geçersiz Oy
Oya Katılmayanlar
Açık Üyelikler

191
25
1
1
210
22

(Kabul Edenler)
ADANA
Bekir Sami Daçe
M. Halit Dağlı
Veli Andaç Durak
M. Selahattin Kılıç
Mustafa Küpeli
Timurçin Savaş
Orhan Şendağ
Turgut Tekin
AFYON
İsmet Attila
Baki Durmaz
Ethem Kelekçi
Abdullah Ulutürk
AĞRI
Mikail Aydemir
Cemil Erhan
AKSARAY
Mahmut Öztilrk
ANKARA
Bilâl Güngör
Orhan Kilercioğlu
Sait Kemal Mimaroğlu
Yücel Seçkiner
O. Mümtaz Soysal
Halil Şıvgın
İbrahim Tez

Mustafa Tınaz Titiz
Baki Tuğ
Mustafa Dursun Yangın
ANTALYA
Veysel Atasoy
Adil Aydın
Hayri Doğan
Ali Karataş
Hasan Namal
ARTVİN
Hasan Ekinci
Süleyman Hatinoğlu
AYDIN
Tunç Bilget
Ali Rıza Gönül
Nahit Menteşe
İsmet Sezgin
Yüksel Yalova
BALIKESİR
Abdülbaki Ataç
Hüseyin Bal yalı
Ekrem Ceyhun
Ömer Lütfi Coşkun
Mehmet Cemal Öztaylan
Melih Pabuçcuoğlu
Sami Sözat
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BAYBURT
Ülkü Güney
BİLECİK
Bahattin Şeker
BİNGÖL
Haydar Baylaz
BOLU
Nazmi Çiloğlu
Necmi Hoşver
- Tevfik Türesin
BURDUR
Mustafa Çiloğlu
Ahmet Şeref Erdem
Ahmet Sayın
BURSA
Fethi Akkoç
Cavit Çağlar
Şükrü Erdem
Beytullah Mehmet Gazioğlu
Kadri Güçlü
İbrahim Gürdal
Yılmaz Ovalı
Turhan Tayan
ÇANAKKALE
Süleyman Ayhan
Rahmi Özer

T.B.M.M.
Nevfel Şahin
A. Hamdi Üçpınarlar
ÇANKIRI
Nevzat Ayaz
ÇORUM
Mustafa Ateş Amiklioğlu
Cemal Şahin
Arslan Adnan Türkoğlu
DENİZLİ
Mehmet Gözlükaya
M. Halûk Müftüler
Nabi Sabuncu
DİYARBAKIR
Mehmet Salim Ensarioğlu
Salih Sümer
EDİRNE
Evren Bulut
Şerif Ercan
ERZİNCAN
Yıldırım Akbulut
ERZURUM
ismail Köse
ESKİŞEHİR
Hüseyin Aksoy
İbrahim Yaşar Dcdelek
M. Fevzi Yalçın
GAZİANTEP
Mehmet Batallı
Ayvaz Gökdemir
Mehmet Özkaya
Hannan Özüberk
GİRESUN
Ergun Özdemir
GÜMÜŞHANE
Mahmut Oltan Sungurlu
HAKKÂRİ
Mustafa Zeydan
HATAY
Mehmet Dönen
Abdullah Kınalı
Nihat Matkap
Bestami Teke
Nurettin Tokdemir
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İSPARTA
Mustafa Fikri Çobaner
Abdullah Aykon Doğan
Ertekin Durutürk
İÇEL
Y. Fevzi Arıcı
Ahmet Bilyeli
Asım Kaleli
Ali Su
İSTANBUL
Yıldırım Aktuna
Gürhan Çelebican
Tansu Çiller
Halit Dumankaya
Elaattin Elmas
Ercan Karakaş
Coşkun Kırca
Leyla Yeniay Köseoğlu
Ziyaeddin Selçuk Maruflu
Mehmet Moğultay
Mehmet Bahattin Yücel
İZMİR
Yıldırım Avcı
Halil Çulhaoğlu
Erdal İnönü
Mehmet Köstepen
Mehmet Özkan
Işılay Saygın
Rıfat Serdaroğlu
Erkut Şenbaş
KAHRAMANMARAŞ
Selahattin Karademir
KARS
Abdülkerim Doğru
M. Sabri Güner
Atilla Hun
KASTAMONU
Refik Arslan
Münif İslamoğlu
KAYSERİ
Osman Devclioğlu
KIRIKKALE
M. Sadık Avundukluoğlu
Hacı Filiz
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Abdurrahman Ünlü
KIRKLARELİ
Cemal Özbilen
KIRŞEHİR
Sabri Yavuz
KOCAELİ
İsmail Amasyalı
Halil İbrahim Artvinli
M. Kâzım Dinç
Alaettin Kurt
KONYA
Hasan Afşar
Ali Günaydın
Osman Nuri Özbek
Ömer Şeker
Mehmet Ali Yavuz
KÜTAHYA
H. Cavit Erdemir
İsmail Karakuyu
MANİSA
Rıza Akçalı
Ümit Canuyar
Tevfık Diker
Akın Gönen
Sümer Oral
Faruk Saydam
Yahya Uslu
Cengiz Üretmen
MARDİN
Mehmet Gülcegün
MUĞLA
İrfettin Akar
Muzaffer İlhan
Latif Sakıcı
NEVŞEHİR
Esat Kıratlıoğlu ,
Osman Seyfı
NİĞDE
Doğan Baran
Rıfat Yüzbaşıoğlu
ORDU
Hasan Kılıç
Refaiddin Şahin

T.B.M.M.

SAKARYA
Nevzat Ercan
Mehmet Gölhan
Ahmet Neidim
SAMSUN
îlyas Aktaş
Mehmet Cebi
İrfan Demiralp
Nafiz Kurt
Hüseyin Özalp
İhsan Saraçlar
SİNOP
Kadir Bozkurt
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SİVAS
Azimet Köylüoğlu
ŞANLIURFA
Sedat Edip Bucak
Necmettin Cevheri
Ferit Aydın Mirkelam
Mehmet Fevzi Şihanlioğlu
Abdürrezak Yavuz
TEKİRDAĞ
Halil Başol
Muhtar Mahramlı
Fethiye Özver
Hasan Peker
TOKAT
Ali Şevki Erek

Şahin Ulusoy
TRABZON
Ali Kemal Başaran
TUNCELİ
Vahdet Sinan Yerlikaya
UŞAK
Fahri Gündüz
VAN
Mustafa Kaçmaz
ZONGULDAK
Adnan Akın
Şinasi Altıner
Güneş Müftüoğlu
Ali Uzun

(Reddedenler)
ANKARA
H. Uluç Gürkan
Salman Kaya
BİNGÖL
Hüsamettin Korkutata
ÇANKIRI
İsmail Coşar
ERZİNCAN
Ali İbrahim Tutu
ERZURUM
Şinasi Yavuz
İSTANBUL
Algan Hacaloğlu
Ali Oğuz

KARAMAN
Zeki Ünal
KAYSERİ
Şaban Bayrak
Salih Kapusuz
KONYA
Ahmet Remzi Hatip
Mustafa Ünaldı
KÜTAHYA
Ahmet Derin
MALATYA
Mustafa Yılmaz
NEVŞEHİR
Mehmet Elkatmış
(Çekinser)
BOLU
Abbas İnceayan
(Geçersiz Oy)
İSTANBUL
Mehmet Cavit Kavak
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SAKARYA
Cevat Ayhan
SİVAS
Ahmet Arıkan
Musa Demirci
Ziya Halis
Abdullatif Şener
ŞANLIURFA
İbrahim Halil Çelik
TRABZON
Kemalettin Göktaş
VAN
Fetullah Erbaş
YOZGAT
Hüseyin Erdal

T.B.M.M,
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(Oya Katılmayanlar)
ADANA
Uğur Aksöz
Muhammet Kaymak
Ali Yalçın Öğütcan
İbrahim Özdiş
Ahmet Sanal
ADIYAMAN
Celal Kürkoğlu
Abuzer Tannverdi
AFYON
Halil ibrahim Özsoy
Gaffar Yakın
AĞRI
Hasan Fecri Alpaslan
Yaşar Eryılmaz
AKSARAY
Halil Demir
İsmet Gür
AMASYA
Cemalettin Gürbüz
Mehmet Tahir Köse
Haydar Oymak
ANKARA
Mehmet Nedim Budak
Mehmet Çevik
Ali Dinçer
Mehmet Vehbi Dinçerler
Ömer Faruk Ekinci
Hamdi Eriş
Mehmet Kerimoğlu
İrfan Köksalan
Mehmet Seyfi Oktay
Mehmet Sağdıç
ANTALYA
Faik Altun
Deniz Baykal
Hasan Çakır
Gökberk Ergenekon
AYDIN
Cengiz Altınkaya
BARTIN
Hasan Akyol
Koksal Toptan

BATMAN
Mehmet Adnan Ekmen
Abdülkerim Zilan
BAYBURT
Bahaddin Elçi
BİLECİK
Mehmet Seven
BİNGÖL
Kâzım Ataoğlu
BİTLİS
Zeki Ergezen
Edip Safder Gaydalı
Kâmran İnan
BOLU
Avni Akyol
BURSA
Mehmet Gedik
Hüsamettin Örüç
Feridun Pehlivan
ÇANKIRI
İlker Tuncay
ÇORUM
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.)
Muharrem Şemsek
DENİZLİ
Muzaffer Arıcı
Adnan Keskin
Hasan Korkmazcan
DİYARBAKIR
Mehmet Kahraman
Mahmut Uyanık
EDİRNE
Hasan Basri Eler
Erdal Kesebir
ELAZIĞ
Ahmet Küçükel
Ali Rıza Septioğlu
Tuncay Şekercioğlu
Ahmet Cemil Tunç
ERZİNCAN
Mustafa Kul
ERZURUM
Lütfü Esengün
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Abdülilah Fırat
Abdulmelik Fırat
Rıza Müftüoğlu
Oktay Öztürk
ESKİŞEHİR
Mustafa Balcılar
Hüsamettin Cindoruk (Başkan)
GAZİANTEP
Bahattin Alagöz
Abdül kadir Ateş
Hikmet Çetin
Mustafa Doğan
Mustafa Yılmaz
GİRESUN
Burhan Kara
Yavuz Köymen
Rasim Zaimoğlu
GÜMÜŞHANE
Lütfü Doğan
HAKKÂRİ
Esat Canan
HATAY
Fuat Çay
Onur Kumbaracıbaşı
Ali Uyar
İÇEL
Ali Er
Aydın Güven Gürkan
Durmuş Fikri Sağlar (B.)
M. İstemihan Talay
Rüştü Kâzım Yücelen
İSTANBUL
Bülent Akarcalı
Bedrettin Doğancan Akyürek
İmren Aykut
Mustafa Baş
Mukadder Başeğmez
İsmail Cem
Osman Ceylan
Kadir Ramazan Coşkun
Nami Çağan
Bedrettin Dalan
Hüsnü Doğan

T.B.M.M.

Kemal Naci Ekşi
Halil Orhan Ergüder
Salih Ergün
İsmail Safa Giray
Engin Güner
İbrahim Gürsoy (1. A.)
Melike Tugay Haşefe
Fevzi İşbaşaran
Mehmet Cavit Kavak
Recep Ercüment Konukman
Cem Kozlu
Emin Kul
Hasan Mezarcı
Yusuf Namoğlu
İbrahim Özdemir
Hasan Hüsamettin Özkan
SabriÖztürk
Yusuf Pamuk
Mehmet Sevi gen
İsmail Sancak
Mehmet Sevigen
Gürol Soylu
Güneş Taner
Tunca Toskay
Şadan Tuzcu
İZMİR
Veli Aksoy
Cengiz Bulut
Işın Çelebi
Nevzat Çobanoğlu
Timur Demir
ismet Kaya Erdem
Ersin Faralyalı
ilhan Kaya
Atilla Mutman
Süha Tanık
Cemal Tercan
KAHRAMANMARAŞ
Esat Bütün
Hasan Dikici
Ahmet Dökülmez
Recep Kırış
Ökkeş Şendiller
Saffet Topaktaş
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KARAMAN
S. Osman Sevimli
KARS
Mehmet Alp
Zeki Nacitarhan
KASTAMONU
Murat Başesgioğlu
Nurhan Tekinel
KAYSERİ
Mustafa Dağcı
Aykut Edibali
Abdullah Gül
Seyfı Şahin
KIRKLARELİ
İrfan Gürpınar
Ahmet Sezai Özbek
KIRŞEHİR
Coşkun Gökalp
Hilmi Yükselen
KOCAELİ
Bülent Atasayan
İsmail Kalkandelen
Şevket Kazan
KONYA
MusaErarıcı
Necmettin Erbakan
Mehmet Keçeciler
Abit Kıvrak
Servet Turgut
KÜTAHYA
Mehmet Rauf Ertekin
Mustafa Kalemli (Bşk. V.)
MALATYA
Oğuzhan Asiltürk
Gazi Barut
Metin Emiroğlu
Münir Doğan Olmeztoprak
Yusuf Bozkurt Özal
MANİSA
.
Ekrem Pakdemirli
MARDİN
Muzaffer Arıkan
MUĞLA
NevşatÖzer
Erman Şahin
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MUŞ
Muzaffer Demir
Mehmet Emin Sever
NİĞDE
İbrahim Arısoy
ORDU
Bahri Kibar
Cavit Sadi Pehlivanoğlu
Nabi Poyraz
Şükrü Yürür
RİZE
Ahmet Kabil
Mustafa Parlak
Ahmet Mesut Yılmaz
SAKARYA
Mustafa Kılıçaslan
Ersin Taranoğlu
SAMSUN .
Cemal Alişan
Ali Eser
Adem Yıldız
SİİRT
Mehmet Erdal Koyuncu
SİNOP
Cafer Sadık Keseroğlu
Yaşar Topçu
SİVAS
Muhsin Yazıcıoğlu
ŞANLIURFA
Seyit Eyyüpoğlu
Eyyüp Cenap Gülpınar
ŞIRNAK
Mahmut Alınak
TOKAT
Güler ileri
Ahmet Feyzi Inceöz
İbrahim Kumaş
Ahmet Özdemir
TRABZON
Eyüp Aşık
Koray Aydın
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TJI.M.M.

Fahrettin Kurt
Mehmet Ali Yılmaz
TUNCELİ
Kamer Genç (Bşk. V.)
UŞAK
Ender Karagül
Ural Köklü

O

23 11.1994

Mahmut Orhon
Alparslan Türkeş

VAN
Şerif Bedirhanoğlu
Nadir Kartal

ZONGULDAK
Ömer Barutçu
Bülent Ecevit
Necdet Yazıcı

YOZGAT
Yaşar Erbaz
Lutfullah Kayalar

(Açık Üyelikler)
ADANA
ADIYAMAN
ANKARA
BATMAN

: 1
: 2
: 1
: 1

BURSA
DİYARBAKIR
İSPARTA
. İSTANBUL
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MARDİN
MUŞ
SİİRT
ŞIRNAK
VAN

:3
1
:2
.2
:1

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ
40 INCI BİRLEŞİM

23.11.1994

ÇARŞAMBA

Saat : 14.00

1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
1. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 44 Arkadaşının; T.E.K. ile
AKTAŞ Elektrik A.Ş. Arasında İmzalanan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesini, Danıştay
Tarafından İptal Edilmesine Rağmen, Uygulamaya Devam Ederek Çalışanların ve
Devletin Mağduriyetine Neden Olduğu ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
Veysel Atasoy Hakkında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruş
turması Açılmasına İlişkin Önergesi (9/23) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) (Görüşme gü
nü : 29.11.1994 Salı)
2. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 44 Arkadaşının, Maliye Bakan
lığının ve Devletin 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 Ba
kanı İsmet Attila Hakkında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis So
ruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi (9/24) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) (Görüşme
günü : 29.11.1994 Salı)

3
SEÇİM

4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER

__5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER

6
SÖZLÜ SORULAR

1
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DÎÖER İŞLER
. ' 1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanuvı
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak
kında 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 ve 59'a
î inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 29,4.1992; 2.7.1992)
2, — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkımda 437 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişildik Yapılmasına ilişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek)
(Dağıtma tarihleri : 29,4.1992; 2.7,1992)
3, — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı. Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992)
4, —- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi :
6.7,1992)
•
5, — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şildik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname/Kültür ve Turizm
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turiznii Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62)
(S. Sayısı.: 116) (Dağıtma tarihi : 6.7S1992)
6, — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve pütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992)
7, —. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992)
X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hakiminde
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde
— 2 —
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Haki
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 Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız vo
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına
İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337)
(Dağıtma tarihi: 13.10.1993)
10. — Millî .Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi: 30.11.1993)
.11„ —. Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Daiu
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S.
Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993)
12H — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1 /594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993)
13. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu
(1/591) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993)
X 14. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili îşlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
leşinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski
Barbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep
Ekeüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı
Luîfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994)
15. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 554) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994)
X 16. — Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve idaresine Dair 524
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
lar (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994)
— 3 —
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
17. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/608) (S Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
18. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994)
X 19. -^ İnsan Haklan 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)
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
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi :
14.5.1992)
23- — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992)
24. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı
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 ve
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
sifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993)
26. — îl tdaıresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993)
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN Bİ&ER İŞLER
27. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992)
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 ra
porları (İ/432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 16.11.1992)
X 29. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'
m; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 27.7.1994)
X 30. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan,
Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; özel
leştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile özelleştirme Uygulama
larının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1196,
1/773) (S. Sayısı: 720) (Dağıtma tarihi : 24.10.1994)
X 31. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 Arkadaşının; Yüksek öğretim
Personel, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Devlet Memurları Kanunlarında De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(2/588) (S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi : 24.2.1994)
X 32. — 3941 Sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cet
vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/784) (S. Sayısı : 737) (Dağıtma tarihi : 9.11.1994)
33. — Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let ve Plan ve 'Bütçe komisyonları raporları (1/701) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi :
10.6T994)
34, — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağh
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 Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Sosyaldemoltrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili 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'nıın 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Adalet Komisyonu Rapora (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992)
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. 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
yındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527)
(S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994)
>< 38. — Türkiye Cumhuriyeti ile Venezüella Cumhuriyeti Arasında Kültürel,
Eğitsel ve Bilimsel İşbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1 /475) (S. Sayısı : 565) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994)
X 39. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/546) (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 Turizmi Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : İ.4.1994)
X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ve Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/687) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994)
X 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)
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X 46, — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Gelir
Üzerinden Alman 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) (Dağılma 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 Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, 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 ihale Kanununun. Bazı Maddelerinde Değişildik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993)
X 53. — 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'ın 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği
Kanununun 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S, Sayısı : 406) (Da&ıtma tarihi :
31.12.1993)
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56. — iskân Kanununun Bk Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı ve 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 Kanuna
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üz/*re
Geri Gönderme Tezkeresi ile 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) (l>agıtma tarihi : 23.341994)
59j — 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 Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Ya$ar
Topçu'nun Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen MıUar
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 Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup
Öaşkanvekili 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 : 148) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992)
62. - Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S, Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.İ992)
63. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'm, 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 Kaıımunun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi VP 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
Kamına Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri 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
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile
Giilhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısjı :
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993)
66. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai
Özbek'in, 3.4.İ930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627,
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4,3.1993)
67. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayıh Türk Ticaret
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433,
2/395) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993)
68. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992)
69. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Uç
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(i/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
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993)
7İ. — 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. —
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Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta-.
ribi : 26.1.1993)
X 74. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.î 1.1992)
15i — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Aml&n Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Rapora (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi: 8,2.1993)
76. — Çocuk Mahkemelerinin Kumlusu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı vo Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992)
7?. — 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/U992)
78. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılı
ması Hakkında Kanun Tasarısj ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı:
sı : 81) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992)
79,.— Tanıtma Fonu Teşkili ile 11,7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayıb
Kanıma Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve
Bütçe Komisyonu Rapora (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 v«.
2177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/18) (S, Sayısı : 37)
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992)
82. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayıb Türk
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
'ımda Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî -Savunma Komisyonu Rapora (2/50, 2/149)
(S, Sayısı : 65) .(Dağıtma tarihi : 27.4.1992)
83. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nım 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 : 25.5.1S*92)
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84. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Mületvekili Güneş
Müftüoğlıı, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan'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
Tarilüi ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, îmara 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 İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt'
ma tarihi : 1.6.1992)
87. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
siFıin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapora (2/197)
<S. Sayısı : 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 Sayın
Ateşa Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
90. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137)
(Dağıtma tarihi : 21.9,1992)
91. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu .ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
92. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kamın Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı ; 164) (Dağıtma
tarihi : 21.9.1992)
93. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri iç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
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Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S, Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992)
94.— Çorum Milletvekili Cemal Şahincin, 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)
95a — İstanbul Milletvekili Sabri Oztürk ve 9 Arkadaşının, 7E2.1972 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. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli
ve. 2981 Sayılı imar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaşitrma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı :176) (Dağıtma tarihi :
5.10.1992)
97. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi vo
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi :
5.10.1992)
98. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşıma, 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 Sayılı Kat
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992)
100. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezlceresi ve
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992)
101. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu
(11456) (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 Şahin'in 1632 Sayuh 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 Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992)
105. — Nevşehir Milletvekili Melımet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekımoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nım Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi :
19.11.1992)
106. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıta
ma tarihi : 19.11.1992)
107. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı
îmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin ikinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu
(2/365) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992)
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. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksele îdare
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993)
110. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu" Tasarısı ve Adalet ve Tarım,
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (İ/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi :
11.1.1993)
11L — 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. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993)
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!Î3. ~-~ Cırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi :
.26.1.1993)
114. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi vs Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993)
115. _ gırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 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 :
213) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993)
116. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 1612 Sayılı-Yüksek Askerî Şûranın
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında
K,anun 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
ilki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (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'nia, 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) Bendinin 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 Kurum
lan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Rapora (2/260) (S, Sayısı : 291) (Dağıtma
tarihi : 4.3.1993)
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122. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve.3194 Sayılı imar
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar,
Uıaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S, Sayısı ; 299) (Dağıtma tarihi ;
4.3#İ993)
123. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih v?.
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993)
124. — İki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (i/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993)
125. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513)
(S. Sayı»! : 325) (Dağıtma tarihi :•• 2.4.1993)
126Ü — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklin ve
Bayındırlık, imar» Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayıyı : 327)
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993)
127. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun
Onrîokuzııncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sayıtı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993)
128. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması
îiakkmda 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. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tatarısı 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 : 18.5.1993)
133. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma
tarihi : 18.5.1993)
134. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 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 Köy işleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993)
136. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bil1
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu
Raporu (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993)
137. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka-.
ııımunun 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 Keçcciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
îlk 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 Ahnma Önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993)
139. — Sivas Milletvekili Abdullatİf Şener 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 Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
. Kanım 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'nun, Ankara Dışında 'Defnedilmiş
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma
tarihi : 3.12.1993)
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
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993)
144. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcogün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi :
7.12.1993)
145. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396)
(Dağıtma tarihi: 31.12.1993)
X 146. — Hatay Milletvekili Ati Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993)
147. — Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etcm Kelekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın 4.11.1981 Tarihli ve 2547
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi :
31.12.1993)
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 ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691)
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993)
149. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/504) (S. Sayısı: 544) (Dağrtma 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 Ta
rım, Onman ve Köy işleri komisyonları raporları" (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma
tarihi : 10.2.1994)
152. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa tarihi : 10.2.1994)
153. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971-Tarihli ve
İ475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi
(2/64) (S. Sayısı: 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994)
154. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.24994)
155. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
minim 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
17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 68 inci Maddesinin
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu
(2/549, 2/295) (S. Sayısı : 591) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994)
158i — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak inşaat ve Her Türlü Mania
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1 /664)
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi: 23.2.1994)
159. — Türk Silahlı Kuvvetleri özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi
Hakkında Kanım Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı :
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994)
„
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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 Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağılma ta
rihi : 23.3.1994)
163j — 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
Kumlusu 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)
167. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu
(İ/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
168t — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize MÜletvekili Ahmet Kabil, Kars
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi :
23.3.Î994)
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 : 23.3J994)
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170. - - Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emekliliklerine Konut Edindirme Yardımı
Vapılması Hakkında Kanunda Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
171. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir
ye Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sayjtlı Kanım 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 Daiı
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994)
s
173. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu
Rapora ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma
önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
174. — Sımak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Alınak ile Diyarbakır
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
175. — $ırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Orhan Doğan'm 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 Rapoaı (1/648) (S, Sayısı : 605)
(Dağıtma tarihi : 24s3.1994)
177. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994)
178. — Antalya Milletvekili Hasan NamaPın, Antalya ili Kale İlçesinin Adının
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu. (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 283.1994)
179. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birlimi Kanunu Tasamı
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ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporun (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994)
X 180. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 535) (Dağıtma tarihi :
28.3.1994),
181. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine
Dair Kanun Tasarısı ve Plân ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643)
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994)
182. — 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun
3 üncü ve 10 uncu, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam
Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14 üncü, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü, 3480 Sayılı Maluller ile Şehit, Dul ve
Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında
Kanunun 4 üncü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci Maddelerinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/556) (S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994)
183. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /479)
(S. Sayıs,ı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994)
184ı — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Süreldi Kur'an Okunması ile
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi: 25.4.1994)
185,. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri
komisyonları raporları (1/498) (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 Raporu (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 ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656)
(Dağıtma tarihi : 13.5,1994)
188. — İstanbul 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 Kuvvetleri
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994)
190. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi :
3.6.1994)
191, — H36 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı ve istanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına .Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi: 3.6.1994)
X 192. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekîr Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 181 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci, 68 inci, 69 uncu, 76 ncı ve 133 üncü Maddelerinin
Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi; Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile Konya Milletveldli Necmettin Erbakan ve 155 Arkadaşının 7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci Maddesinin Değişik 3 üncü Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi; ve Anayasa Komisyonu 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 Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları
(1/585) (S. Sayısı : 665) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994)
194. _ Balıkesir Milletvekili Sami Sözat'ın 7.6.1926 Tarihli ve 904 Saydı Islahı
Hayvanat Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu
(2/1077) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma tarihi : 10.6,1994)
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)
197B — 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 ye içişleri
komisyonları.raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994)
199, _ Seferberlik ve Savaş Haline ilişkin Harp Sanayii Faaliyetinin Yürütülmesi
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Millî Savunma ko
misyonları raporları (7/710) (S. Sayısı : 694) (Dağıtma tarihi : 6.9.1994)
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200. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994)
X 201. — Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının 6964 Sayılı Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı : 704) (Dağıtma tarihi: 10.10.1994)
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 Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (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 (1/693) (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 Raporu (1/750) (S. Sayısı: 715) (Dağıtma tarihi: 20.10.1994)
208. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sa
yısı : 718) (Dağıtma tarihi: 20.10.1994)
X 209. — Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
Raporu (1/745) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma tarihi: 21.10.1994)
210H — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ile Siirt eski Milletvekili
Zübeyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037,. 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994)
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X 211. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilİ Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar,
Refah Partisi Grup Başkanvekilİ Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Anavatan Partisi
Grup Başkanvekilİ Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Sosyaldemokrat Halkçı
Parti Grup ıBaşkanvekili 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 iş
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 iş
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 ihsan 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)
X 221. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve
Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
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Dair Kanun Tasarısı ye Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı : 730) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994)
X 222. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da:
ğıtma tarihi : 14.11.1994)
X 223. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azeroaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü
zel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/700)
(S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994)
224. — Yükseköğretim Kurumları Teşkiyâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356)
(S. Sayısı : 734) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994)
X 225. — Türkiye Cumhuriyeti HüKümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) .
226. — Muğla Milletvekili Muzaffer ilhan ve Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın;
6831 Sayılı Orman Kanununun, 2155 Sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Ve
rilmesi Hakkında Kanunun ve 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile; Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın;
6831 Sayılı Orman Kanununun 12 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Muğla Milletvekili Nevşat Özer ve 2 Arkadaşının; 22.6.1978 Tarihli ve 2155
Sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan
ve Bütçe komisyonları raporları (2/678, 2/188, 2/720) (S. Sayısı : 736) (Dağıtma ta
rihi : 14.11.1994)
227. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994)
X 228. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı : 740) (Dağıtma tarihi : 18.11.1994)
(X)Açık oylamaya tabi işleri gösterir.
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