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4. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan ve arkadaşlarının, (2/765) esas 
numaralı 2380 sayılı Belediyeler ve, il özel idareleri kanun teklifini geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/369) 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşki
lat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başba
kanlığa Devri Hakkında 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 1 inci Ek) . 

2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakekında 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. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı 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 İsmail 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 Hak
kında 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 (i/432) (S. Sayısı : 201) 

10. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlen
mesine Dair Yelki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) 
(S. Sayısı: 691) 
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Sayfa 
11. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Burasa Milletvekili Turhan Ta

yan 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) 673 

12. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan 
Tayan, 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) 673:707,708:745 

V I . - S O R U L A R VE CEVAPLAR 746 
A) YAZIU SORULAR VE CEVAPLARI 746 

1. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Ermenek-Gülnar yolunun asfalt
lanmasına yönelik çalışma olup olmadığına ilişkin sorusu ve Bayınadırlık ve İs-. 
kân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/5178) 745 

2. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, terörle mücadelede şehit olan 
subay ve erlere ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazı
lı cevabı (7/5270) 746:747 

3. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, Gemlik Azot Sanayii işçi
lerinin ücretlerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Mehmet Dönen'in yazılı cevabı (7/5278) 747*748 

4. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, Tokat-Turhal-Kamalı Kö
yündeki heyelan tehlikesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil 
Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/5306) 748:749 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 13.30'da açılarak üç oturum yaptı. 

Karaman Milletvekili Zeki Ünal, ahlakî yozlaşmanın süratle yayılma eğilimi göstererek, top
lumun geleceğini tehdit ettiğine ve bu konuda hükümetçe tutarlı tedbirler alınması gerektiğine iliş
kin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Gümrük Birliği Anlaşmasının, tartışılmak üzere 
TBMM'ne sevk edilmediği için, içeriği hakkında Meclisin bilgi sahibi olamadığına; bunu temin 
amacıyla partilerin grup başkanvekillerinin kendi aralarında anlaşarak, imza tarihinden önce konu
nun Mecliste tartışılmasını sağlamaları gerektiğine; böylece Türk delegasyonuna Meclis desteğinin 
verilmesinin mümkün olabileceğine ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Ali Şevki 
Erek cevap verdi. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'a, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'ın; 

Hollanda'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal'a, dönüşüne kadar, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap'ın;. 

İngiltere'ye gidecek olan Turizm Bakanı Şahin Ulusoy'a, dönüşüne kadar, Kültür Bakanı Ti-
murçin Savas'ın; 

Gürcistan Cumhuriyetine gidecek olan : 

Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un; 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'e, dönüşüne kadar, Maliye Bakanı İsmet A.tti-
la'nın; 

Orman Bakanı Hasan Ekinci'ye, dönüşüne kadar, Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı ve; 

Balıkesir Milletvekili Hüseyin Balyalı'nın, (9/22) esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyo
nu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi, 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

' Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7.6.1994 tarih ve 323 sayılı Kararı uyarınca Batman, Bingöl, 
Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde devam etmekte olan ola
ğanüstü halin 19.11.1994 günü saat 17.00'den itibaren dört ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresinin (3/1641) görüşmelerine geçildi. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, Denizli Milletvekili Hasan Kork-
mazcan'ın, konuşmasında şahsına sataştığı iddiasıyla bir konuşma yaptı. 

Olağanüstü halin uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin görüşmeleri tamamlandı; istem 
üzerine, yapılan açık oylama sonucunda kabul edildiği açıklandı. 

Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 29 arkadaşının, Maliye Bakanlığının ve dolayısı-
yala devletin malî kaynaklarını partizanca kullanarak siyasî menfaat sağladığı ve siyasî baskı ya
ratmak suretiyle görev ve yetkilerini kötüye kullandığı iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller hakkında 
bir gensoru açılamasına ilişkin önergesinin (11/34) görüşmelerine geçildi. 

Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler, Uşak Milletvekili Fahri Gündüz ile Kocaeli Milletve
kili Alaettin Kurt'un, konuşmalarında partisine sataştıkları iddiasıyla bir konuşma yaptı. 
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(11/34) esas numaralı, gensoru açılmasına ilişkin önergenin gündeme alınıp alınmaması husu
sundaki görüşmeleri tamamlandı; önergenin gündeme alınmasının kabul edilmediği açıklandı. 

Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Şevket kazan, Malatya 
Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, uzmanlarca hazırlanan ra
porları dikkate almadan millî menfaatlerimizi ve iç barışı hiçe sayarak, Karabük Demir - Çelik Fab
rikalarını kapatmaya yönelik (11/35); 

Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 25 arkadaşının, îsrail'e yaptığı seyahat sırasındaki 
sözleri ve davranışlarıyla millî ve manevî değerlerimizi ve menfaatlerimizi haleldar ettiği (11/36), 

İddialarıyla, Başbakan Tansu Çiller hakkında birer gensoru açılmasına ilişkin önergelerinin 
gündeme alınıpa alınmaması hususundaki görüşmeleri tamamlandı; istem üzerine yapılan açık oy
lamalar sonucunda, önergelerin gündeme alınmalarının kabul edilmediği açıklandı. 

Alman karar gereğince 17 Kasım 1994 Perşembe günü saat 13.30'da toplanmak üzere, 
02.42'de birleşime son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

İbrahim Halil Çelik Işılay Saygın 
Şanlıurfa İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Ali Günaydın Abbas İnceayan 

Konya Bolu 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

_ _ © __ 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
17.11.1994 PERŞEMBE 

Teklifler 
1. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 7 Arkadaşının; 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 59 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1241) 
(Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.1994) 

2. — Çorum Milletvekili Gemal Şahin'in; Çorum İlinde Hacıhamza Adında Bir İlçe Kurulma
sına İlişkin Kanun Teklifi (2/1242) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 8.11.1994) 

3. — Konya Milletvekili Osman Özbek ve 34 Arkadaşının; Yükseköğretim Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi (2/1243) (Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.11.1994) 

4. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 5 Arkadaşının; Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1244) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.11.1994) 

— © 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 13.30 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboğlu 
KÂTİP ÜYELER: Abbas İnccayan (Bolu), İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa) 

. .—; © 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 37 nci Birleşimini açıyorum. 

III. -YOKLAMA 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; hazır bulunan 

sayın üyelerin işaret buyurmalannı rica ediyorum. Yoklamaya pusulayla iştirak edecek sayın mil
letvekilleri lütfen salondan ayrılmasınlar; pusulaları yoklayacağım. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur. 
Saat 14.45'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 13.50 

; • — — © : 

KİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.45 

BAŞKAN : Başkanvekih Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER Abbas İNCEAYAN (Bolu), İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa) 

— •© — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 37 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo

rum. 
I I I . - Y O K L A M A 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; hazır bulunan 
sayın üyelerin yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum. Yoklamaya pusulayla iştirak ede
cek sayın üyelerin, yoklama sonuna kadar salondan ayrılmamalarını rica ediyorum, ihtiyaç halinde 
pusulalar birer birer yoklanacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Değerli milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz talebi olan arkadaşlar var; 

iki sayın arkadaşıma söz vereceğim. 
Gündem dışı üç söz talebi vardı; ancak, talep sahiplerinden Sayın Dikici'nin salonda olmadı

ğını görüyorum. 
Sayın Dikici ?.. Yok. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 
I. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, esnaf ve sanatkârların ekonomik sorunlarına 

ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı 
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BAŞKAN — Kütahya Milletvekili Sayın Ertekin, esnaf dernekleriyle ilgili olmak üzere gün
dem dışı söz istemişlerdir. 

Zannediyorum yarın genel kurulları var ; Sayın Ertekin, Başkanınız da bu işleri takip ediyor 
efendim. 

Buyurun. 
M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ; esnaf ve sanatkârla

rın son durumuyla alakalı, gündem dışı konuşma yapmak üzere söz almış bulunuyorum ; bu vesi
leyle söz veren Sayın Başkanı ve Yüce Heyetinizi sevgiyle selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, esnaf ve sanatkârlarımız toplumumuzun ve demokrasimizin temel taş
larıdır. Yarın ikincisi yapılacak olan esnaf şurası dolayısıyla, bugün Meclisimizin huzuruna getir
mek istediğim konuları, esasen hepiniz biliyorsunuz. Şu son üç yıl içerisinde, esnaf ve sanatkârla
rımız fevkalade kötü bir durumda. Hele son açıklanan enflasyon rakamlarıyla esnafımızmne du
ruma geldiğini hepimiz gözlüyoruz. Bilhassa İktidar partilerine mensup milletvekili arkadaşlarımı
zın esnaf içine nasıl girdiğine ben şaşıyorum. 

Maalesef, her şeyde olduğu gibi, Sayın Başbakanımız, gittiği, esnafla ilgili her toplantıda ge
ne, yapılamayacak, yapmayacağı sözleri, vaatleri ortaya koyarak, onların sırtını okşar bir pozisyo
na giriyor. 

Geçenlerde televizyonlarda izledik ; İstanbul'da şehir içi taşıma hizmetleri veren esnaf odası
nın yaptığı toplantı, Doğru Yol Partisinin şovuna döndü; Orada, Sayın Başbakan, esnaf ve sanat
kârlarımızın Halk Bankası kredilerinin, 10 trilyon lira daha artırılacağını vaat etti; vaadinden son
ra da "hayırlı olsun" dedi. Şimdi, sormak gerekir, bu para ne zaman verilecektir? 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Para nerede, para?!.. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Para, bilemiyorum nerede... 
Değerli arkadaşlarım, bugün enflasyon yüzde 140' lara gelmiş; "esnafımızın yanındayız, esna

fımızı destekliyoruz" diyen iktidarın ve bilhassa Sayın Başbakan'ın, sözlerini yerine getirmesini is
tiyoruz. 

FARUK SAYDAM (Manisa) - O, seçim şovu... 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Acaba düşünüyor musunuz, ben şaşıyorum; yani, Sayın 

Başbakan, İstanbul'da alışveriş ettiği bellibaşlı butiklerdeki esnafın durumunu görerek, Anado
lu'nun o ücra köşelerinde bulunan bakkalın, küçük esnafın, sanatkârın durumundan haberdar mı
dır? 

Seçimlerden önce -1991 seçimlerinden önce - vaat edilen sözlerin hiçbirisi yerine getirilmemiş
tir. Üstüne üstlük, hem esnaf, enflasyon altında daha da ezdirilmiş hem de "esnafın yanındayım" 
diyen bu Hükümet, bu İktidar, çıkardığı ek vergilerle -Ekonomik Denge Vergisi, Net Aktif Vergi
siyle- en küçük esnaftan 16 milyon lira daha ek para almıştır. 

Değerli arkadaşlarım, önümüzde 1995 yılı bütçesi var. İnanınız, artık, esnaf, vergi veremez du
ruma gelmiştir. Bunları ortaya koymakta ve bunlara çözüm bulmakta, bilhassa İktidar partilerinin 
üyelerinin, hassas davranmalarını istiyorum. Zira, toplumda büyük bir sıkıntı var; sadece esnaf de
ğil; işçi sıkıntıda, memur sıkıntıda; yürüyor... Her şey, KİT'lerin özelleştirilmesine bağlanmış; 
ama, maalesef KİT'ler özelleştirildikten sonra da, bu kaynaklar kullanılarak, esnafın, işçinin, me
murun, emeklinin durumunun düzeltileceğine ben inanmıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, esnaf, kepenk kapatır duruma gelmiş; esnaf, siftah etmeden dükkânını 
kapatıyor; ama, Hükümetin yetkilileri, maalesef, "esnafın durumu iyidir, saadet zincirini kırıyoruz. 
KİT'lerin özelleştirilmesinden elde edeceğimiz gelirlerle, biz, bu işleri halledeceğiz", deyerek, her 
şeyi özelleştirmeye bağlanmışlar; ama, ben inanmıyorum. 
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Bakınız, yarın, esnaf ve sanatkârların şûrasında Sayın Başbakan konuşacaktır ve söyleyeceği 
şeyler bellidir: "Esnafımız, sanatkârımız, bu toplumun temel taşıdır, temel direğidir, her zaman ya
nındayız." Nerede yanında?!.. 

Değerli arkadaşlarım, 1991 seçimlerinde "peşin vergiyi kaldıracağız" diyen, bu Hükümetin 
yaptığı icraatları hep birlikte izliyoruz. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Peşin vergiyi kim koydu? 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Peşin vergiyi biz koyduk; ama, "kaldıracağız" diyen bu 

Hükümettir. Niye üç senedir kaldırılmadı?... Peşin vergiyi kaldırmak bir tarafa, peşin verginin üze
rine iki tane daha vergi alındı. 

Enflasyon dolayısıyla esnaf sıkıntı içerisine girdi. Yüzde 140 enflasyonla, acaba, o sermayesi
ni, o dükkanındaki malını nasıl muhafaza edecektir; ben anlamıyorum!.. 

Esnafımız Bağ-KurMudur. Bağ-Kur perişan, Bağ-Kur'dan ilaç alamamaktadır. Bağ-Kur emek
lilerinin en yüksek emeklilik basamağı -kaç tanedir bilemiyorum ama- şu anda 16 ncı, 17 nci ba
samaktır. Bu basamaktan alman maaş 5 milyon lira civarındadır. Ortalama 1 milyon 332 bin liray
la esnaf emeklisi geçinmek durumundadır. Şimdi, bunları görmezlikten gelemezsiniz. Zaten 5 Ni
san kararları dolayısıyla, çok büyük sıkıntıya giren esnaf, artık, sosyal bir patlama içerisine girmek
tedir. Yani, konuşmalarla, vaatlerle bir yere varmak mümkün değildir. Seçimler dolayısıyla, şu an
da Sayın Başbakan "efendim 10 trilyon liralık krediyi 20 trilyon liraya artırdım" diyor; kaynak ne
rede değerli arkadaşlarım?.. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Ödendi... Ödendi... 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — "Artırdık" demekle bu iş bitmez, icraata geçmek lazım. 

"Memura şu kadar parayı vereceğiz." İşte "profesörlerimiz bu kadar vereceğiz" Ne zaman; 
"KİT'ler özelleşecek, ondan sonra yereceğiz." Böyle söylemekle bir yere varılmıyor. Toplumda, 
artık, Hükümetin, devletin en üst noktasındaki bu insanlara olan güvenin yitirilmesi mevzubahis 
oluyor. Bizim en çok korktuğumuz, şahsen benim en çok korktuğum hadise bu. Eğer, insanlarımız, 
bu ülkeyi idare edenlere güvenini yitirirse, bunun sonunda, çok daha değişik şeyler olur. Lütfen, 
yapabileceğinizi söyleyin; ama, her seçim döneminde olduğu gibi, yine "şunu yapacağız, bunu ya
pacağız''la bir yere varmak mümkün değil; İnsanlarımız gerçekleri yaşıyor. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Şimdi o güven var mı? 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — ...Bu gerçekleri bir tarafa atamazsınız. 
Kış kıyamet günü, 1 milyon 332 bin lira, 1,5 milyon lira, 2 milyon lira maaşla geçinmek duru

munda kalan Bağ-Kur emeklisi, memur ve işçinin sıkıntılarını görmezlikten gelemezsiniz. Bugün, 
kömürün tonu kaç paradır; bugün, bakkaldaki temel gıda maddelerinin fiyat nedir diye sokaklara 
çıkın, bir bakın... 

Buradan bilhassa Sayın Başbakana söylüyorum: Sayın Başbakanımın alışveriş ettiği dükkânla
rın durumu iyi olabilir. Avrupa menşeli ithal malı satan butiklerin durumu iyi olabilir; ama, Ana
dolu'da ve Ankaramızın göbeğinde pek çok esnafımız, alışveriş edemiyor, siftah edemiyor. 

Değerli arkadaşlarım, esasında, söylenecek çok şey var; ama, ben, yarın yapılacak esnaf şûra
sı dolayısıyla, esnafımızın durumuna hassasiyetle eğilinmesini istiyorum. Sayın Başbakan ve Hü
kümet temsilcileri, yarınki şûrada yapacakları konuşmalarında, gene esnafımızın hayalleriyle oy-
namasınlar, gerçekleri ortaya koysunlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Değerli Başkanım, toparlıyorum efendim. 
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Gerçekleri söylesinler, yapabileceklerini söylesinler ve yapsınlar. Esnafın umudunu yitirtme
sinler. 

. Bu vesileyle, beni dinleme lütfunda bulunduğunuz için hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ertekin, teşekkür ediyorum. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Gündem dışı konuşmaya cevap 

vermek üzere söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Tabiî efendim. 
Sayın Ertekin'in gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Cevhe

ri; buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım; Kütahya Milletvekilimiz Sayın Rauf Ertekin'in, gündem dışı konuşmalarına çok kısa cevap 
arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Değerli arkadaşımızın endişelerine katılmıyor değiliz. Kendisinin hissedip, burada dile getirdi
ği sıkıntıyı, bizim de duymamamız mümkün değildir; ancak; şunu da ifade etmek durumundayım 
ki, şimdi, gene, "şu dönem bu dönem" demeyelim; ama, ben bir şeyi değerli arkadaşımıza hatırlat
mak zorundayım: 

Biz göreve geldiğimizde, Nevşehir küçük esnaf sitesinin 900 tane işyerinin 400 tanesi boştu 
ve senelerden beri, yapılmış olmasına rağmen, arkadaşımla beraber gittiğimizde gördük ki, esna
fın, oralara geçecek gücü yoktu. Bunun sıkıntısını hep beraber, el ele vererek kaldıralım. 

Esnafa verilen kredi hakkında, Yüce Heyetinize kısaca bilgi arz etmek üzere huzurlarınızda
yım. > 

Bizim, bulduğumuz kredi limiti 2 trilyon liraydı ve ANAP dönemi de dahil olmak üzere, bütün 
cumhuriyetin başından beri gelen oydu. Biz, bunu önce 5 trilyon liraya, arkasından da 10 trilyona 
çıkardık. Bugün, bunun fiilen 7,5 trilyonu kullanılmıştır. Şimdi 20 trilyon liraya çıkardık. Yani 
"söylediğinizi yapın" dediğiniz zaman, söylediğimizin fazlasını yapmışız şu durumda. 

Tabiî ki fazlasını yapmak, esnafımızı daha iyi şartlara kavuşturmak istiyoruz. Onların bekledik
leri küçük sanayi sitelerinin inşaatı -ki, burada gerekiyorsa bilgi de arz edebilirim- bütün bütçe sı
kıntılarına rağmen aksatılmadan yürütülmektedir. 10 trilyon liraya çıkarılmış ve 7,5 trilyonu kulla
nılmış olan kredi limiti, esnafımız için 20 trilyon liraya çıkanlmıştır. Bütçeye konmuş olan Halk 
Bankasının kredi limitleri de hazırdır. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Kullanabiliyor musunuz Sayın Bakan? Faizi ne kadar? 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Faizsizi, inşallah siz geldiğiniz 

zaman yaparsınız. "Kâr Ortaklığı" adı altında, yüzde 100 faizi geldiğiniz zaman yaparsınız!.. 
Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sizinki yüzde 400 faiz. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
2. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz 'ün, yaygınlaşan müstehcen neşriyata ve Küçükleri 

Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunun çalışmalarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Ba
kanı Necmettin Cevheri 'nin cevabı 

BAŞKAN — Müstehcen neşriyatla ilgili, gündem dışı konuşmak üzere, Sayın Ahmet Fevzi İn
ceöz; buyurun efendim. 

AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Tanzi-
mattan beri ne Doğulu ne de Batılı olabilmiş Türk aydını ve Türk insanı, zoraki uğradığı değerler 
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erozyonu sonucu, şahsiyet erozyonuna da maalesef girmiştir. Burada, basınımızın büyük önemi 
vardır. Ben, bilhassa 12 Eylül sonrası, iç bünye tahribatı psikolojik tahribat ve tesadüfen karşılaş
tığım bir olayı, bu kısa süre içerisinde, gündeme getirmek istedim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, 
muhabbetle selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, psikolojik tahribatın en etkili yolu, ahlak mefhumunu ortadan kaldırmak
tır. Çünkü, ahlak değeri, milleti ayakta tutan özdeğerlerimizin parçalarını taşır. Ahlak yıkılırsa, say
gı, sevgi gider, aile müessesesi çöker; nesil, safiyetini kaybeder; gençlik, sokakta, her yeni uğursuz 
rüzgâra kurban ve kullanılmaya namzet hale gelir. 

1986 yılı Türkiye aktüalitesinde tartışılan en önemli konuların başında hiç şüphesiz, 1117 sa
yılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun bulunduğu görülmektedir. 21.6.1927 tarihin
de çıkarılan kanunda, ek maddelerle yapılan düzenlemelere bir göz atıldığında, orada bir kurul 
oluşturulduğunu görüyoruz. Bu kurulda, Millî Güvenlik Kurulunun, Başbakanlığın, Adelet Bakan
lığının, Millî Eğitim Bakanlığının, Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığının, Kültür ve Turizm Bakan
lığının, Yüksek Öğretim Kurulunun, Diyanet İşleri Başkanlığının, Ankara, İstanbul, İzmir gazete
lerinin temsilcileri olmak üzere, 11 üyeden teşekkül eden bir kurul oluşturulması öngörülmüşken; 
birazdan arz edeceğim bu trajedik yapının oluşturulmasında, bu kurulun ihmalinin vesile olduğunu 
düşünüyorum. Bilemiyorum, bu konuda Sayın Hükümet temsilcisi de çıkıp cevap verecekler mi. 
Ben onlara şimdiden soruyorum. Bu kurul en son ne zaman toplandı veya ne kadar toplandı; ne ka
rarlar aldılar? 

Biraz sonra takdim edeceğim manzaranın boyutları/gerçekten, bizleri de çok değerli millevet-
vekili arkadaşlarımızı da titretecek ve bunun, üzerinde durulmaya değer olduğunu kendileri de ka
bul edeceklerdir. Zira, konuşmama, ortada bir boşluğun olduğunu bir tesadüf neticesi öğrendim di
ye başlamıştım. 

Değerli arkadaşlar, mesleği doktorluk olan bir milletvekili olarak, toplumumuzu kemiren ya-
hutda rahatsız eden bir mikrop veya hastalık diye tanımlayabileceğimiz -sadece diğer faktörlerden 
bir tanesi olan- bu konu, gerçekten, ama gerçekten çok çok önemlidir. Tanıdığım bir gazete büfe
sinin sahibi, tabiî, doktor olmam hasebiyle, doktor, şu dergilere bir bakar mısın" dediğinde, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin huzurunda -Genel Kuruldaki görüşmeleri izleyen bayan dinleyiciler 
de var- gerçekten, gördüklerimi ifade etmekten hicap duyuyorum, anlatamayacağım. Ama, kapa
lı ifadelerle şunu söyleyeyim: Bu tür yayınları ikiye ayırıyorlar: 

1. Erotik yayınlar, 
2. Porno yayınlar. 
Erotik yayınlar konusunda, zaten kanunla getirilen sınırlamalar var. Porno yayınlar, ülkemizde 

yasak olmasına rağmen -burada, yine kapalı ifadelerle söylüyorum- cinsel sapıklıkları esas alan gö
rüntüler ve resimlerle dolu. Ben bunu bu kadarıyla geçiştireyim; değerli arkadaşlarımız ne demek 
istediğimizi herhalde anlarlar. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa ülkelerine de gidiyoruz. Avrupa ülkelerinde, büfelerde dahi bu 
porno yayınlar satılmaz. Bu yayınların, affedersiniz, sex shop'larda satıldığını duyumladım. Böy
lesine yayınlar, bizim ülkemizde, sigara satılan büfelerde; evet, mahallelerdeki büfelerde dahi satı
lıyor. Böylesi dergileri, çocuklarınız (erkek veya kız) elaltından gizli gizli okuyup, yanlış yönlen
dirilebilirler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN—Buyurun Sayın İnceöz. 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla) — Mesleği doktorluk olan bir milletvekili olarak yine 

ikaz ediyorum ki, birkaç saniyelik veya beşon saniyelik bakışların dahi, insan psikolojisinde derin 
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yaralar oluşturabilecek ve bazı cinsel sapıklıklara yönlendirebilecek eğilimleri meydana getirdiği, 
bilimsel olarak ispatlanmıştır, Batı'da dahi bunun önlemleri alınmıştır. Türkiye'de, bazı alanlarda
ki anarşinin, bazı alanlardaki sorumsuzlukların birisi de, maalesef budur. Bu konuya da dikkat çek
meyi bir görev kabul ettim değerli kardeşlerim. 

Bu konuda, gazetelerde, dergilerde ve televizyonlarda olanları anlatmaya gerek yok; onları gö
rüyorsunuz. Ben, bu porno yayınların görünmeyen boyutu konusunda, Hükümeti, İçişleri Bakanlı
ğını ve özellikle -altını çiziyorum- Kültür Bakanlığını göreve davet ediyorum. Ortada bir yangın 
var, neme lazım denilemez. Bu yangın konusunda, bakın, değerli kardeşlerim, milletimizi, değerli 
analarını, bacılarını, kadını, bir zevk ve şehvet vasıtası seviyesine düşürüldüğü bir ortama sürükle-
memek için herkesi göreve davet ediyorum. 

Özellikle ifade ediyorum ki, 12 Eylülden sonra mantar gibi biten, her gün bir yenisi piyasaya 
çıkan, müstehcenlik ve muzırlık pazarı dergi ve gazetelerin görünürdeki amaçları belli: Cinsel du
yu ve kadın istismanyla ekonomik bir kâr elde etmek; fakat, asıl amaç bu değil. Belki, bu müsteh
cenlik ve muzırlık sektöründe çalışanların ve hatta, bu sektörden beslenen patronların önemli bir 
kısmı için amaç ekonomik olabilir; ama, bu sektörü perde gerisinden idare eden, görünmeyen pat
ronların hesabı, çok daha başka, amaçları karanlık, gayeleri süfli. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın İnceöz, toparlar mısınız efendim. 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla) - Bağlıyorum efendim. 
Ben, daha fazla bir şey ifade etmek istemiyorum. Biz, az söyleyelim, çok anlaşılsın diye, bu 

konuyu tekrar Yüce Meclise getirdikten sonra, yetkilileri tekrar tekrar uyarıyor, Yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum. 

Çok teşekkür ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın İnceöz, teşekkür ediyorum. 
Sayın İnceöz'ün gündem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı Sayın Cevheri cevap vereceklerdir. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli arkadaşla

rım; Tokat Milletvekilimiz Sayın Ahmet Fevzi İnceöz arkadaşımızın gündem dışı konuşmalarına, 
endişe ve üzüntülerine iştirak ederek, cevap arz etmek istiyorum. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — İşiniz kolay; nasıl olsa, ANAP zamanında daha çok vardı diyeceksi
niz... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Bu, faiz işi değil; onu bırak şim
di. 

Değerli arkadaşlarım, kıymetli arkadaşımın endişeleri haklı; ancak, bu müstehcenlik meselesi, 
sadece Türkiye'nin değil, bugün, bildiğiniz gibi, bütün dünyanın gündeminde ve maalesef, bütün 
dünyayı işgal eden bir mesele olarak sürmeye devam ediyor. 

Geçtiğimiz günlerde hep beraber çıkardığımız 3984 sayılı Radyo ve Televizyon Yasasına gö
re, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu gerekli uyarıyı yapar. Mesela, şu anda, bugünkü bültenden al
dığım bir uyarı var; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, gerekli uyanda -burada, şimdi, ismini zik
retmeyi yanlış bulduğum birtakım televizyon kurumlarına- bulunmuş. 

Netice itibariyle, bizim, Meclis olarak yapacağımız, yasalarla, icranın güçlendirilmesini sağla
mak, genel ahlak şeklinde buraya koyduğumuz -ülke bütünlüğüyle birlikte genel ahlakı da saymak 
suretiyle koyduğumuz- ilkelerin uygulanmasını takip etmek ve uygulanmasında, uygulayıcılara ko
laylık sağlamaktır. 
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Bunun hemen arkasından, basın yasa tasarımız da hazırdır. Aylardır, hatta ayları geçen bir 
müddetten beri gündeme getirme imkânını bulamadığımız basın yasa tasarımızı da -inşallah, gün
deme getirdiğimiz zaman, Yüce Meclisin iştirak ve katkılarıyla, değerli görüşleriyle daha da etkin-
leştirilmiş hale getirerek- çıkarmamız lazımdır. 

ALİ OĞUZ (istanbul) — Peki Sayın Bakan, pazarları ne yapacaksınız?! 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Burada hiç kimsenin, "basın hür

riyeti" ismi altında veyahut "fikir hürriyeti" çerçevesi içerisinde, ülkenin, genel ahlak anlayışıy
la, bir milletin, bir toplumun genel ahlak anlayışıyla şu veyahut bu şekilde oynayama, onu, şu ve
yahut bu şekilde bir ticaret metaı olarak, bir kazanç vasıtası olarak kullanmaya, hiçbir zaman hak
kı yoktur. Bu görüşlerimizin, Meclisin çalıştırılmasına yardımcı olmak suretiyle, değerli arkadaşı
mızın ve partisinin de desteğini alacağını umuyoruz. 

ALİ OĞUZ(İstanbul) — Sayın Bakan, vergi aldığınız pazarlar ne olacak?.. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ(Devamla) — Soru müessesesi burada yok. 
MEHMET KEÇECİLER(Konya) — Sayın Bakan, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Ku

rulunu çalıştırın. Kültür Bakanlığı temsilci göndermediği için bu kurul toplanamıyor. Kurula o ta
yinleri yapın. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ(Devamla) - Hepsi çalışıyor; yalnız, Basın Ya
sasında da tamamlanması gereken hususlar var. Basın Yasasında, bunun, fikir hürriyetinin veyahut 
-herhangi bir şekilde- düşünce özgürlüğünün içerisine gizlenmek istenen taraflarını da hep beraber, 
burada, bulup çıkarmak üzere; değerli arkardaşlarımızın ikazını bir taahhüt sayarak, teşekkürlerimi 
arz eder, saygılar sunarım. 

ALİ OĞUZ(İstanbul) — Pazarlar ne olacak Sayın Bakan?.. Vergi aldığınız pazarlar ne ola
cak?.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekileri, böylece, gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
L — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan ve arkadaşlarının, (2/759) esas numaralı belediye 

kanun teklifini geri aldığına ilişkin önergesi (4/367) 
BAŞKAN — Bazı kanun tekliflerinin geri alınmasına dair önergeler vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
14.7.1993 tarih ve 07-93/758 sayı ile Başkanlığınıza sunduğumuz ve halen İçişleri Komisyo

nunda bulunan Belediye Kanun Teklifimizi geri çekmek istiyoruz. 
Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Mustafa Kalemli Bülent Atasayan 
Kütahya Kocaeli 

Faruk Saydam Ülkü Güney 
Manisa Bayburt 

Hasan Çakır 
Antalya 

BAŞKAN — Efendim, bahse konu teklif geri verilmiştir. 
2. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan ve arkadaşlarının, (2/761) esas numaralı il özel ida

re kanun teklifini geri aldığına ilişkin önergesi (4/368) 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
14.7.1993 tarih ve 07-93/760 sayı ile Başkanlığınıza sunduğumuz ve halen İçişleri Komisyo

nunda bulunan İl Özel İdare Kanunu Teklifimizi geri çekmek istiyoruz. 
Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Mustafa Kalemli . Bülent Atasayan 
Kütahya Kocaeli 

Ülkü Güney Hasan Çakır , 
Bayburt Antalya 

BAŞKAN — Bahse konu teklif geri verilmiştir. 
3. —Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan ve arkadaşlarının, (2/766) esas numaralı büyükşe-

hir belediye kanun teklifini geri aldığına ilişkin önergesi (41370) 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
14.7.1993 tarih ve 07-93/765 sayı ile Başkanlığınıza sunduğumuz ve halen İçişleri Komisyo

nunda bulunan Büyükşehir Belediye Kanunu Teklifimizi geri çekmek istiyoruz. 
Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Mustafa Kalemli Bülent Atasayan 
Kütahya Kocaeli 

Faruk Saydam Ülkü Güney 
Manisa Bayburt 

Hasan Çakır 
Antalya 

BAŞKAN — Kanun teklifi sahiplerine geri verilmiştir. 
4. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan ve arkadaşlarının, (2/765) esas numaralı 2380 sa

yılı Belediyeler ve il özel idareleri kanun teklifini geri aldığına ilişkin önergesi (41369) 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
14.7.1993 tarih ve 07-93/764 sayı ile Başkanlığınıza sunduğumuz ve halen Plan ve Bütçe Ko

misyonunda bulunan 2380 Sayılı Belediyeler ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerin
den Pay Verilmesi Hakkındaki Kanun Teklifimizi geri çekmek istiyoruz. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Mustafa Kalemli Bülent Atasayan 
Kütahya Kocaeli 

Ülkü Güney Hasan Çakır 
Bayburt Antalya 

BAŞKAN — Bu teklif de sahiplerine geri verilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Di

ğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
Yine, mutaden, önce, yarım kalmış işlerden başlıyoruz. 
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V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/ . — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Baş
bakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kamın Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202,1/76,1/108) (S, Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) 

BAŞKAN — 59 ve 59'a 1 inci ek sıra sayılı kanun hükmünde kararnameye ilişkin kanun tasa
rısının müzakeresine başlayacağız. . 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Müzakere ertelenmiştir, 
2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın

da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı: 71) 
BAŞKAN — 71 sıra sayılı kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız. 
Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Müzakere ertelenmiştir. 
3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 

Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 
BAŞKAN — 82 sıra sayılı kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız. 
Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Müzakere ertelenmiştir. 
4. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve 

Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 
BAŞKAN — 139 sıra sayılı kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız. 
Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Müzakere ertelenmiştir. 
5. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sayısı: 134) 
BAŞKAN — 134 sıra sayılı kanun teklifinin müzakeresine başlayacağız. 
Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Müzakere 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 Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı: 283) 

BAŞKAN — 283 sıra sayılı kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız. 
Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Müzakere ertelenmiştir. 
7. — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/553) 
(S. Sayısı: 391) 

BAŞKAN — 391 sıra sayılı kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız. 
Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

. Müzakere ertelenmiştir. 
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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 — 66 sıra sayılı kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız. 
Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Müzakere 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 (1/432) (S. Sayısı: 201) 

BAŞKAN — 201 sıra sayılı kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız. 
Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Müzakere 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 — 691 sıra sayılı yetki kanunu tasarısının müzakeresine başlayacağız. 
Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Müzakere ertelenmiştir. 
11. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemok-

rat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap 'in; Özelleştirme Kanunu Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sayısı : 699) 

BAŞKAN — 699 sıra sayılı kanun teklifinin müzakeresine başlayacağız. 
Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Müzakere ertelenmiştir. 
12. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Mil

letvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; Özelleştirme Uygulamalarının 
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Teklifi ile Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/1196, 1/773) (S. Sayısı: 720) (1) 

BAŞKAN — 720 sıra sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon hazır mı? Hazır. 
Sayın Hükümet hazır mı? Hazır. 
Geçen birleşimde, tasarının 28 inci maddesinin müzakereleri tamamlanmış; madde üzerinde 

verilen önergeler aykırılık derecesine göre işleme konulurken, Konya Milletvekili Sayın Ünaldı ve 
arkadaşlarının Anayasaya aykırılık önergesinin oylamasında kalmıştık. 

Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamıştı. 
Şimdi, önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
Değerli milletvekilleri, saat 16.00'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.46 

_ — ; — © 

(1) 720 S. Sayılı Basmayazı 26.10.1994 tarihli 24 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 16.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER : Abbas İNCEAYAN(Bolu),İbrahim Halil ÇELİK(Şanlıurfa) 

BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, 37 nci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 
V. - 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 hazır. 
Anayasaya aykırılık önergesini oylarken karar yetersayısı olmadığını tespit etmiştik; şimdi bu 

önergeyi yeniden oylayarak karar yetersayısını arayacağım. 
Önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler...Karar yetersayımız 

yoktur. 
16.30'da yeniden toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati 16.02. 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 16.30 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER : Abbas İNCEAYAN (Bolu), İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa) 

; _ © . . 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 37 ncİ Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açı
yorum. 

V. - 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 — Kanun tasarısı Üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın milletvekileri, müzakereye konu maddenin, Anayasaya aykırılığı iddiasını içeren öner

geyi oylamış, karar yetersayısı bulamamıştık. Bu kerre, önergeyi tekrar oylanmza sunacak, karar 
yetersayısının bulunup bulunmadığını arayacağım. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Sayın Tekin ve arkadaşları tarafından verilmiş önergeler vardır. Şimdi aykırılık derecesine gö
re okutup, işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 28 inci maddesiyle düzenlenen 2983 sayı

lı yasanın 4 üncü maddesinin ikinci satırında yer alan "gelir ortaklığı senetleri ve" ibaresinin, mad
de metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ALAETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı. 
Önerge sahibinin söz talebi var mı? Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Değerli milletvekilleri, hem kanun tasarısının madde metinleri hem de gelen önergelerin ha

cimleri dikkate alınarak, Divan Kâtibi arkadaşımızın bundan sonra, önergeleri, oturarak okuması 
hususunu tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 28 inci maddesinin dördüncü satırında yer 
alan "ile diğer mevzuatla tahsis edilen kaynaklar" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmadılar. 
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 28 inci maddesinin beşinci satırında yer 

alan "T.C. Merkez Bankasında" ibaresinin "T.C. Ziraat Bankasında" şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon önergeye katılmadı. 
Önerge sahiplerinin söz talebi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 28 inci maddesinin altıncı ve yedinci satır

larında yer alan "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yönetilir" ibaresinin "Maliye Bakanlığın
ca" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. • 
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DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı. 
Önerge sahiplerinin söz talebi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
28 inci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler...28 inci madde okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 29 uncu maddeye geçeceğiz; ancak, geçmeden önce, sırf zabıtları düzelt

mek amacıyla, zaptı sabıkla ilgili olarak bir hususu arz etmek istiyorum: Dünkü görüşmelerde Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına konuşan Sayın Coşkun Kırca, zabıtlardaki bir ifadesinde "sen sustur ev
vela onları Başkan efendi" ifadesini kullanmıştır. "Efendi" tabiri... 

GÜROL SOYLU (İstanbul) - Geri almıştır. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Başkanlık, bütün grupları temsil ediyor, Genel Ku-

. rulu temsil ediyor; rencide edici sözler, tüm grupları rencide eder, onun için zabıtları düzeltmek is
tiyorum. "Efendi" tabiri, ilmiye sınıfına mensup insanlar için kullanılır, doğrudur; ancak, sözler ve 
kelimeler, değerlerini siyak ve sibaklarından alırlar. Şimdi burada, "sen sustur Başkan efendi" ifa
desinden anlaşılıyor ki, Sayın Kırca, istiskal ve istihfaf anlamında ifade etmiştir. Üzüntülerimi ifa
de ederek düzeltmek istiyorum; bir. 

İki, Yüce Kurulun çok iyi bileceği gibi, Anayasanın 174 üncü maddesiyle koruma altına alın
mış bulunan inkılap kanunlarından birisiyle -ki numarasını söylemiyorum- Bazı Elkabın Men'ine 
Dair İnkılap Kanunu vardır; "efendi" , "paşa" tabiri kullanılamaz. Sayın Kırca'nın, inkılap kanun
larına aykın beyanının zabıtlara geçmemesi veya geçmiş olan bu ifadenin düzeltilmesi için de bu 
açıklamayı yapmaya, Başkanlık kendisini zorunlu hissetti. Bunu böylece tavzih etmiş olayım, 
üzüntümü ifade etmiş olayım. 

Şimdi, görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
29 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 29. — 2983 sayılı Kanunun 5 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekil

de yeniden düzenlenmiştir. 
"Kamu Ortaklığı Fonunun Kullanım Alanlan 
Madde 5. — Kamu Ortaklığı Fonu; 
a) Kamu Ortaklığı Fonundan finanse edilecek tesislerin finansmanında, bunların işletme, ba

kım, onarım, idame ve benzeri her türlü masraflarının karşılanmasında, 
b) İleride gelir ortaklığı senedi çıkarılacak veya işletme hakkı verilecek altyapı tesisleri ile di

ğer tesislerin finansmanında, 
c) Gelir ortaklığı senetleri için yapılacak her türlü ödemelerde, 
d) Gerekli görülen hallerde, piyasaya arz edilmiş olan gelir ortaklığı senetlerinin ve her türlü 

kıymetli evrakın satın alınmasında, 
e) Kamu Ortaklığı Fonunun mevzuatla belirlenen kullanım alanları ile ilgili her türlü işlemin 

yürütülebilmesi için gerekli harcamalarda, 
Kullanılır. 
Ayrıca Kamu Ortaklığı Fonu gelirlerinin asgarî % 10'u kalkınmada öncelikli yörelerdeki istih

damı artırıcı yatırımların finansmanında kullanılabilir. Fon bakiyelerinin kısmen veya tamamen ka
mu bankalarında nemalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığınca, 
kamu bankaları dışında nemalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar ise Hazine ve Dışticaret Müste
şarının teklifi üzerine Başbakanın onayı ile belirlenir." 
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BAŞKAN — Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Salih Kapusuz'un; şahısları 
adına, Sayın Algan Hacaloğlu, Sayın Uluç Gürkan, Sayın Ali Dinçer ve Sayın Cevat Ayhan'ın söz 
talepleri vardır. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Salih Kapusuz; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşülmekte olan yasa tasarısının 29 uncu maddesiyle alakalı olarak Refah Partisi Grubu adına 
görüşlerimizi arz etmek için huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Aslında, 29 uncu madde, 28 inci maddeyle içice bir maddedir; Kamu Ortaklığı Fonu ve kula-
nım alanlarını ilgilendirmektedir. 

Bir önceki maddede de, görüşlerimizi arz ederken, özellikle yetkilileri uyararak, ileride olabi
lecek birtakım yanlışlıklara dikkatlerini çekmiş idik; ancak, verilmiş olan önergeler doğrultusunda 
bu düzeltmeyi temin edemedik. Konuyu, daha iyi anlaşılabilmesi açısından, kullanım alanlarnı dü
zenleyen madde üzerindeki görüşmelerde tekrar vurgulamakta fayda görüyorum. 

Öncelikle, 28 inci maddede, Kamu Ortaklığı Fonunun Özelleştirme Fonuyla kendi aralarında 
, aktarma yapılacağına dair bir maddeyi geçirmiş olduk. 

Daha önceki maddelerde ise, özellikle, bu özelleştirme gelirlerinin bütçe gelirlerine ve diğer 
fonlara aktarılmasını bahusus yasaklamıştık; ancak, bu 28 inci maddede, çok önemli bir aktarma 
metodu uygulanmaktadır. Bunun adına biz" kurnazlık " dedik, böyle bir ifade kullandık; ama," tu
zak " da diyebilirsiniz. 

Şimdi, 10 uncu maddeye göre Özelleştirme Fonundan, Kamu Ortaklığı Fonuna aktarma imkâ
nı veriliyor. 28 inci maddede ise, ilginçtir, Kamu Ortaklığı Fonunun idaresini Hazineye devrediyo
ruz. 

Dolayısıyla, Özelleştirme Fonunun yönetimi Özelleştirme İdaresi tarafından, Kamu Ortaklığı 
Fonunun yönetimi ise Hazine tarafından yürütülecektir. Şimdi, bu işi, Hazineye havale ettikten son
ra gördüğümüz nedir; daha önceki uygulamalardan da bildiğimiz gibi, ne yapılacaktır; yeri geldi
ğinde idare, siyasî iktidar kendine göre bir formül bulacak ve özellikle hükümetin ortaklarıyla be
raber kendi arasında veyahut da birtakım çevrelerin, muhalefetin ve geçmişteki yanlış uygulamala
rın, sonucu olarak, güya, özelleştirmeden elde edilen gelirlerin, Hazineye ve borçlara aktarılmama
sı ve bu alanda kullanılmaması konusunda tedbir gibi takdim edilen bir noktayı vurgulamak iste
dim. 

Bu noktadan hareketle , Kamu Ortaklığı Fonunun gelirleri, bakıyorsunuz bu maddede sıralan
mış. Bunlar, gelir ortaklığı senetlerinin satış gelirleri, her türlü kıymetli evrak satış gelirleri, altya
pı tesisleri işletmelerinden sağlanan gelirler, işletme hakkı devredilmesinden sağlanan gelirler ve 
diğer mevzuatla tahsis edilen kaynaklardır. Evet, bunlar KOPun gelirleri arasında sıralanıyor; an
cak, gene ilgili kanunun , ilgili maddelerinde gelir ortaklığı senetlerinin gelirlerinin dışında, KOPla 
ilgili olarak mevzuatta yer almamış başka gelir kaynakları da sıralanmaktadır. Aynen burada oldu
ğu gibi, Kamu Ortaklığı Fonunun, giderleri konusunda da bu maddede sıralanan hususlara dikkat 
edecek olursak, Kamu Ortaklığı Fonunca finanse edilen tesislerin finansmanı, bunların işletme, ba
kım, onarım ve idame masrafları, gelir ortaklığı senedi çıkarılacak veya işletme hakkı devredilecek 
altyapı tesisleri ile, diğer tesislerin finansmanı, gelir ortaklığı senedi için her türlü ödemeler, yine 
Gelir Ortaklığı Senetleri için her türlü kıymetli evrakların alınması ve KOF*un mevzuatla belirle
nen kullanım alanları ve işlemlerin yürütülmesi için gerekli her türlü masraf ve harcamalar tespit 
edilmiştir. Dolayısıyla, hepinizin de bildiği gibi, bugüne kadar Kamu Ortaklığı Fonu olarak finans
man desteği sağlamış olduğu altyapı tesisleri, otoyollar, baraj, içme suyu tesisleri; ayrıca, kalkın-
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mada öncelikli yörelere sağlanan finansman zikredilmektedir. Bunlar arasında yine zaman zaman 
kamuoyunun gündeminde olan bir diğer mesele olarak, yapmış olduğu ödemeler sınıfında, Manav
gat içme suyu projesine yapılan ödeme vardır. Niçin, Manavgat içme suyunu tekrar gündeme ge
tirmek istiyorum; şunun için; 90 milyon dolar ne yapılmış; bu suyun projesi için ihale bedeli ola
rak ödenmiş. Şimdi, Manavgat içme suyu projesine yapılmış olan bu tahsisat ki, dün konuşmacı 
arkadaşlarımızdan biri ifade etti "Türkiye olarak imkânlarımızı, elbette menfaatlanmız doğrultu
sunda komşu ülkelerimizle de paylaşırız" dedi. İlk bakışta bu doğru kabul edilecek bir yaklaşım 
tarzıdır. Ancak, Türkiye'nin su kaynakları kendisine yetiyor mu? Bakıyorsunuz, uluslararası birta
kım kuruluşların yapmış olduğu tespitlerde, kısa bir dönem sonra, Türkiye'nin susuzluktan sıkıntı 
duyacak ülkelerden biri olacağını görüyorsunuz. Raporda görmeyi bir tarafa bırakın, zaten bunu ül
kede fiilen yaşıyoruz; İstanbul'da yaşıyoruz, Ankara'da yaşıyoruz, Anadolu'da yaşıyoruz, köyleri
mizde yaşıyoruz... Bugün birçok köyümüzün içme suyu yok, bunlar kaynak yetersizliğiyle başba-
şadır. Dolayısıyla, çok miktarda suyu olup da bunu, birtakım ülkelerin menfaatına veya lehine kul
lanmak gibi bir yaklaşım, başlangıçta haklı gibi gözükse bile, bu kaynaklann, ülkemiz açısından 
fevkalade yeterli olduğunu söylemek, elbette doğru olmayacaktır. 

Bu kullanım alanlarına, özellikle geçmiş dönem uygulamalarına baktığımız zaman -rakamları 
yanıma almamışım, galiba bir eksiklik yaptım- oradaki giderlerin büyük bir miktarının bütçe har
camaları ile KİT'lerin sermayelerinin artırımında kullanıldığını görmekteyiz. Oran itibariyle en bü
yük rakamlar bu ikisinde toplanmaktadır. Zannedersem bu oranlar birinde yüzde 14, diğerinde ise 
yüzde 59 civarındaydı. Yani, bu toplanan gelirler, çoğunluk itibariyle ya bütçeye aktarılıyordu ve
ya KİT'lerin sermaye artırımında kullanılıyordu. 

Bu sermaye artırımı da âdeta, bir nevi bütçeye aktarma gibidir. Çünkü, bütçe, Hazine olarak ne 
yapacak; şayet oradan aktarmamış olsa, kendi bünyesinden aktaracak. Dolayısıyla, bu kanun tasa
rısının getirilişinin ana amacı içerisinde ne yapılacaktı: Bu müesseseler verimli hale getirilecekti, 
aynı zamanda, orada çalışanların yarın düşebilecekleri durumları göz önüne alarak onlara, kıdem 
tazminatı ve benzeri destekleme imkânları, emekli olanlara yüzde 30 oranındaki fazla ödeme yap
ma gibi bir nevi teşviklerle sosyal amaçlı tedbirler gündeme getirilecekti; fakat, biraz önce altını çi
zerek vurguladığım gibi, bu Kamu Ortaklığı Fonunun; şayet bizim düşündüğümüz gibi, bütçeye ak-
tarılmayacağı konusunda, bizi tatmin edecek olursanız, sizlerden, özellikle yetkililerden ve Hükü
metimizden şunu bekliyoruz: Sizin böyle bir iddianız söz konusu değil, bu yasada da böyle bir 
amaç gütmüyorsunuz; ancak, o halde ne yapacaksınız; bizim sizlerden... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kapusuz. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım, konuşmamı toparlıyo

rum. 
Bizim sizlerden istediğimiz şudur: Nasıl ki, Özelleştirme Fonu, Özelleştirme İdaresi tarafından 

kullanılacak ise, Kamu Ortaklığı Fonunun da yönetimi, Özelleştirme İdaresine verilmelidir. Sayın 
Bakanımız, bu konuda bir açıklamada bulundular "o konu ihtisas konusudur" dediler. Buna katıl
mam mümkün değil. Oradaki asıl sıkıntı ihtisastan kaynaklanmıyor, fonun amacının dışında kul
lanılması endişesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla, bizim istediğimiz; açık ve net olarak Kamu Or
taklığı Fonunun yönetimini de Özelleştirme İdaresine devretmenizdir. Şayet, şunu gündeme geti
rirseniz, bunu da kabul etmezsek bile, altını çizerek söylemek istiyorum; siz ne okursanız okuyun, 
biz istersek, Özelleştirme Fonunu Özelleştirme İdaresine bağladığımız gibi, Kamu Ortaklığı Fonu
nu da bağlasak, biz idare olarak, bir yolunu, bir yordamını buluruz; sonuç itibariyle, istediğimiz gi-
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bi bu kaynağı kullanırız. Zaten Gürol Bey de bunu söyledi, yani "bunun kullanılmasına biz karşı 
değiliz" dediler; fakat, şayet bunu... 

GÜROL SOYLU (İstanbul) - Düzeltildi o. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ne zaman?.. 
GÜROL SOYLU (İstanbul) — 10 uncu maddeyi 8 inci madde ile irtibatlı olarak düzelttiler. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — O düzeltme benim gözümden kaçmışsa, yanlış anlaşılmasın. 

Düzeltildiğini bilmiyorum. Düzeltilmişse... 
GÜROL SOYLU (İstanbul) — 90 milyon dolanda fazla söylediniz. O proje için 90 milyon do

lar çok fazla... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Bakarsanız öyledir; rakamlar onu gösteriyor. 90 milyon do

lar eder, yapımı konusunda... 
BAŞKAN — Sayın Soylu, sıranız gelince ifade ederseniz, daha rahat olur, zabıtlara da geçmiş 

olur efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Sayın Başkanım, tamam, kapatıyorum. 
Değerli arkadaşlar, yani, bizim, burada,... ' 
BAŞKAN — Efendim süreniz var, isterseniz konuşun. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) —Kamuoyunda bu fonun bütçeye aktarılması ve faiz ödeme

lerinde kullanılarak, bu milletin, fakir fukaranın malının çarçur edilmesiyle ilgili bir endişe var. Bu 
endişeye mahal vermeme konusunda, tasarıya bir açıklık getirilmesinde fayda mülahaza ediyorum. 

Şayet, o düzeltilmişse, bunu da saygıyla karşılıyorum; hepinize saygılarımı arz ediyorum. (RP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kapusuz, teşekkür ediyorum. 
Grupları adına başka söz talebi var mı?.. Yok. 
Şahsı adına, Sayın Hacaloğlu; buyurun efendim. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşülmekte olan, 

Özelleştirme Yasa Tasarısının 29 uncu maddesi üzerinde, şahsım adına söz almış bulunuyorum. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Koalisyon Hükümetlerinin, son üç yıldır, özelleştirme konusunda, protokollerde vaat ettikleri 
ilke ve çerçeve ile, uygulamada, Yüce Meclisin huzuruna sundukları, getirdikleri yasa tasarıları, 
günün koşulları içinde,, büyük tezatlar oluşturmuş ve Hükümetin, bu konuda ne yapmak istediği, 
nihaî amacın ne olduğu, çok açık ortaya çıkmamıştır. Zaman zaman, eski Başbakan şimdiki Sayın 
Cumhurbaşkanımız da, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının tüm iştiraklerinin, bu yasa tasarısının 1 
inci maddesinde yer aldığı şekliyle, sınırsız olarak özelleştirilmesinin çağrışımını yapan, o düzey
de geniş yetki kavramını içeren beyanatlar vermiş ve kamuoyu ve biz siyasetçiler, gerçekten, Hü
kümetin aklında olanın, ne olduğunu kavramakta zorluk çekmişizdir. 

Bu, doğal olarak tam bir güven bunalımı yaratmıştır. Hükümet, bu yasa tasarısıyla ne yapmak 
istiyor; işi nereye kadar götürmek istiyor? Bu konuda, özelleştirmeye ilişkin stratejisi nedir? Sck-
törel olarak, dikey boyutta, hangi sektörleri kapsamak istiyor; hangi önceliklerle, hangi zaman sü
recinde takviminde; yatay boyutta, Türkiye coğrafyası ölçeğinde, bir ayırım, bir öncelik gözetiyor 
mu? 

Şimdi, 29 uncu maddede ve bundan evvel, dün tartıştığımız 28 inci maddede, Özelleştirme Fo
nu ile Kamu Ortaklığı Fonu arasındaki birbirine geçmeler, örtülü olarak, -hem orada hem burada-
özelleştirme gelirlerinin aktarılabilmesine olanak veren cümlecikler var. Benden evvel konuşan ar
kadaşlarımın da değindiği gibi, özelleştirme gelirlerinin, söylendiğinin ötesindeki amaçlarla kulla-
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nılabilmesine olanak tanıyacak yorumlara neden olabilmekte; ama, ben, burada bir başka şeye de
ğinmek istiyorum: 29 uncu maddenin (b) fıkrasında "ileride gelir ortaklığı senedi çıkarılacak veya 
işletme hakkı verilecek altyapı tesisleri ile diğer tesislerin finansmanında" kullanılacağı belirtiliyor; 
yani, işletme hakkı verilecek diğer tesislerin finansmanında kullanılacaktır deniliyor. İşletme hak
kı verilecek diğer tesisler nelerdir: Bunlar, bu yasa tasarısı kapsamında ya yeraltı kaynaklarıyla il
gili projelerdir veya KİK'lerdir. O, ne demektir: Demek ki, Hükümetimiz, burada, sınırsız bir özel
leştirme özlemini dile getirirken, bu yasa tasarısını hazırlayanlar, aynı zamanda yeni KİK alanla
rında, yani kamu iktisadî kuruluşları olarak tanımlanan, kamu yararı çerçevesinde görev ifa eden, 
tekel niteliği olan alanlarda yeni yatırımların çağrışımını yapıyor; yani, bu alanlarda yeni girişim
ler olabilir, deniliyor; öyle yorumluyorum ben. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
' BAŞKAN — Buyurun. 

ALGAN HACALOGLU (Devamla) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. ' 
Yine (e) fıkrasında, fon bakiyelerinin kamu veya özel bankalar nezdindeki hesaplarda tutulma

sı ve o bankalar nezdinde nemalandırılması şeklinde bir farklılık getiriliyor. Yani, fon bakiyeleri
nin kamu bankalarında nemalandırılması, doğrudan doğruya Hazine ve Dışticaret Müsteşarının 
yetkisinde; ama özel bankalarda nemalandırılması söz konusu olduğunda bunun üstüne bir de baş
bakanın denetimi getiriliyor. Neden; demek ki, özel bankalara yönelik olarak, ikircikli, güvensiz, 
özel denetimi gereksindiren bir yaklaşım öngörülüyor. Oysa, bu yasa tasarısının veyahut da Hükü
metin genel yaklaşımında, kamu bankacılığı iyi değildir, kamu bankacılığı en kısa sürede tasfiye 
edilmelidir mantığı da vardı; ama burada, o anlayışın özüyle çelişkili bir yaklaşım dile getiriliyor. 

Yine, (e) fıkrasında "Ayrıca Kamu Ortaklığı Fonu gelirlerinin asgarî yüzde 10'u kalkınmada 
öncelikli yörelerdeki istihdamı artırıcı yatırımların finansmanında kullanılabilir" deniliyor. Ben, bu 
tasarıdaki maddelerin özü ile Hükümetin amacında bir farklılık olduğunu dile getirmek istiyorum. 
Burada, iyi niyetle, bazı gerçekçi saptamalar yapılmak istenmiş; Türkiye'de, hâlâ, kalkınmada ön
celikli yörelerde devlet yatırım yapmalıdır diye bir niyet dile getiriliyor. Bence doğrudur; ama, bu 
niyeti, bu yaklaşımı, Hükümetin genel anlayışında görmek mümkün değil. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ALGAN HACALOGLU (Devamla) — Bir cümleyle bağlayacağım efendim. 
Özetle, bu yasa tasarısı, nereden bakarsanız bakınız, ciddî bir karmaşayı, da dile getiriyor; ya

ni, Hükümet, özelleştirmeyle ilgili kendi siyasî felsefesini, ekonomik anlayışını, açıkça ve çok net 
ortaya koymadığı sürece, bu yasa tasarısı, uygulamada, ciddî karmaşayı da beraberinde getirecek
tir. Onun için, Hükümetin, öncelikle, ne düşündüğünü, ne yapmak istediğini; amacının ne olduğu
nu, bugün, ekonominin içine girmiş bulunduğu bu karanlık tablodan, bu bataktan ülkeyi çıkarmak 
için hangi stratejiyi net olarak izlemek istediğini ortaya koymasında yarar görmekteyim. 

Teşekkür ediyorum; saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, teşekkür ediyorum. 
Sayın Gürkan, söz talebiniz var; buyurun. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; keşke karar yetersayı

sının sağlanmasına katkıda bulunan Sayın Başbakanımız ve o karar yetersayısını oluşturan İktidar 
Partileri milletvekillerinin birkaçı daha burada olsaydı da bizi dinleselerdi; çünkü, ciddîye alınma
sı gerektiğini düşündüğüm bir öneride bulunacağım. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, ben, sürenizi durdurdum; yanlış anlamayın. Keşke, Başkanlığın 
resen karar yetersayısını dikkate alma yetkisi olsa... 
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Buyurun devam edin. 
H.ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Bakın, sadece karar yetersayısı yahut yoklamada çoğunluk 

gerektiği zaman, şimdi, burada olan Sayın Başbakammız, şu ah görüşmekte olduğumuz yasa tasa
rısı için "cumhuriyet tarihinin en önemli yasası" diyor; bu, çok iddialı bir ifade; ama, kimse izlemi
yor, kimse ciddiye almıyor; oylamadan oylamaya, yoklamadan yoklamaya var oluyor. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Maddeyle il
gili bir iki cümle söyleseniz. 

H.ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Aslında, Sayın Başbakan yerden göğe kadar haklı; önemli 
bir yasa tasarısı ve Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi de bütünüyle bu yasaya endekslenmiş durum
da. Bütçe de dahil olmak üzere, hiçbir şey kimsenin umurunda değil; varsa yoksa Özelleştirme Ya
sa Tasarısı!.. Bu tasarının, kaç maddesi geçti, nasıl geçti, ne oldu?!..Özelleştirme Yasa Tasarısıyla 
yatıyor, Özelleştirme Yasa Tasarısıyla kalkıyoruz. 

IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Çorba falan da var!.. 
H.ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Çorba var, aşure var, baklaya var, elma var, mandalina var; 

galiba, bir tek armudu göremedik... 
IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Armudu onlar başka yerde yiyor. Armudun iyisini kimin yediğini bi

liyorsunuz!.. 
H.ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Şimdi, bu durum, bu görüntü doğru mu?!. Özelleştirme Ya

sasının çıkmasıyla, bozuk olan ekonomik düzen mi birden bire düzelecek; enflasyon mu yavaşla
yacak; yatırımlar mı hızlanacak; istihdam kapasitesi mi genişleyecek? Elbette hayır; ama, ben bu
rada bunu tartışmayacağım. 

Saygıdeğer Başbakanımız "cumhuriyet tarihinin en önemli yasası" derken, ona atfettiği değer
lerle bir bakıma haklı konuma geldi. Özelleştirme Yasa Tasarısı da ister bu önemi hak etsin ister 
etmesin, biz, burada, bu öneme uygun bir şey yapmak zorundayız; böyle olmaz. Şu an bizi dinle
me lütfunda bulunan birkaç arkadaşımız belki anımsayacaktır; Uruguay Cumhurbaşkanı Luis Al-
berto Lacella da, kendi özelleştirme yasaları için, Sayın Başbakandan birkaç gün önce aynı şeyi 
söylemişti; "Cumhuriyet tarihimizin en önemli yasası" demişti, kendi özelleştirme yasaları için. 

Uruguaylılar, Parlamentolarıyla, sendikalarıyla ve üniversiteleriyle Cumhurbaşkanlarına hak 
verdiler, dediler ki "Sayın Cumhurbaşkanı, doğru söylüyorsun; madem, Özelleştirme Yasası tarihi
mizin en önemli yasası, bu öneme uygun davranalım, halkoylamasına başvuralım" Kabul edildi. 
Oralarda, öyle, kimsenin gümrükten mal kaçırma niyeti yok; ciddî iş yapıyorlar. Halk sandığa git
ti ve -yani, özelleştirmeye umut bağlayanların morali bozulmasın; ama- özelleştirmeye Uruguay 
halkı "Hayır" dedi. Şimdi, Uruguay, yeni bir iktidar ve yeni bir seçim bekliyor. Bu arada, kıyı kom
şusu Arjantin'in aksine, kamu işyerlerini satmadan, kâra geçirmenin yollarını arıyor. 

Değerli milletvekilleri, özelleştirme, gerek etkileri gerekse uygulaması, yıllar, uzun yıllar süre
cek bir ekonomik seçim ve bir siyasal karardır. Bu kararı alan iktidarlar güçlü olmak ve en geniş 
katılımı sağlamak zorundadır. 

İşte Arjantin; Cumhurbaşkanı El Turco, özelleştirme programını uygulama yetkisini ve cesare
tini, -yetki ve cesareti- yüzde 43 oyla tek başına iktidar olması sayesinde kendinde bulabilmiştir. 
Özelleştirme yasalarını da, 1989 yılında, iktidara gelir gelmez çıkarmış ve programını uygulamaya 
başlamıştı; öyle, üç dört yıl hukuk ihlalleriyle zaman kaybetmemişti. Özelleştirmenin, Arjantin'de, 
büyük bir bölümü bitmekle birlikte, bazı malî ve sosyal pürüzler hâlâ çözülemedi. 

Geçtiğimiz haftalarda, Arjantin, seçimleri bir yıl öne aldı, erken seçime gitti; gerekçesi, özel
leştirmeyi sağlıklı olarak tamamlamak. El Turco -bizim basına da yansıdı- şöyle diyor: 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürkan. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — "Eksik veya derme çatma veya zorlama bir siyasal iradey

le yapılacak Özelleştirmeden hayır gelmez; çünkü, yabancı sermaye, böyle bir durumda ülkeye gel
mez, gelse bile, fazla para bağlamak istemez." 

Değerli milletvekillleri, peki, şimdi, biz ne durumdayız; sözde, cumhuriyet tarihinin en önem
li yasasını görüşüyoruz. Görüşmeler başlamadan önce her taraftan destek yağıyordu. Ben de, bura
da ilk maddeler konuşulurken bir hesap yapmıştım; DYP, ANAP, SHP, MHP ve bazı bağımsızlar
la 300'ü aşıyorsunuz, 350'ye yaklaşıyorsunuz; Anayasa Mahkemesi tehlikesini bertaraf etmek için 
önce Anayasayı değiştirin de Anayasaya uygun olsun demiştim. Destek görünüşteymiş; manzara
nız hiç iç açıcı değil. Alınmayın, kızmayın; manzaranız hiç iç açıcı değil. Yasanın sahibi olan DYP 
Grubu, sanki, Meclise süngü korkusuyla geliyor gibi; burada 10-15 kişi oturuyor; yoklamadan yok
lamaya... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Sayın Baş
kan, 29 uncu maddeyle ilgili bir tek cümle yok. 

BAŞKAN — Sayın Kurt, Komisyon olarak söz hakkınız var efendim; müsaade buyurun. 
Sayın Gürkan siz buyurun efendim. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Yoklamadan yoklamaya, oylamadan oylamaya gelip, ka

rar yetersayısı ve çoğunluğa bazen katılıyorlar. Ortak yok. ANAP, muhalefette olmaktan umutsuz; 
ancak, İktidara yanaşmaktan da mutsuz. Bir tek MHP, belli bir çoğunluk sağlar gibi görünüyor; ya
ni, sözünün eri gibi görünüyor, özelleştirmede. 

Değerli arkadaşlar, ciddîye alalım bu öneriyi. Bu şekilde, belki bu yasayı çıkarırsınız; yokla
madan yoklamaya, oylamadan oylamaya var olarak bu yasayı belki çıkarırsınız; ama, uygulaya
mazsınız. Ya Arjantin'in yaptığı gibi bir erken seçim kararını alın yahut da Uruguay'ın yaptığı gi
bi... Yürürlük maddelerinde bir değişiklik yapalım "halkoylamasından sonra yürürlüğe girer, uygu
lamasına geçilir" diyelim. Uygulayamazsınız; arkasında bu kadar siyasî destek olan bir yasayı çı
karsanız bile. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Gürkan, teşekkür ediyorum. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Sayın Baş

kan, bir şey söylemek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Kusura bak

mayın; ben, yerimden müdahale etmek zorunda kaldım; ama, bu müzakerelerde, hepimiz Anaya
saya ve İçtüzüğe uymak zorundayız. İçtüzüğe göre, arkadaşımızın madde üzerinde konuşması la
zım; ama, 29 uncu maddeyle ilgili bir tek cümle etmediler; tutanakları getirtip tetkik buyurursanız 
göreceksiniz ki, bir tek cümle 29 uncu maddeyle ilgili değil. Değerli arkadaşımız tamamen geneli 
üzerinde konuştular ve ek süre vermek zorunda da kaldınız Sayın Başkan; hatırlatırım. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Kurt. 
Değerli milletvekilleri, müzakereye konu 29 uncu maddenin (e) bendinden sonra, ilk harfi kü

çük harfle yazılmış "kullanılır" kelimesi var; bu kelimenin ilk harfi büyük harf olacak ve kelime, 
paragraf başı gibi müstakil yazılacak. Onu takip eden "Ayrıca Kamu Ortaklığı" ifadesiyle başlayan 
cümle de yeni bir paragraf olarak düzenlenecek. Basım hatası var; onu düzeltiyorum. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, bir paragraf daha var. 
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BAŞKAN - Nerede efendim? 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — "Ayrıca Kamu Ortaklığı" diye başlayan cümleden sonra gelen 

ve "Fon bakiyelerinin kısmen veya tamamen" şeklinde başlayan bir başka paragraf daha var. 
Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ayhan, müsaade buyurun, ben okuyayım; söylediğiniz noktaya geldiğim 

. yerde işaret buyurun. 
"Ayrıca, Kamu Ortaklığı Fonu gelirlerinin asgari yüzde 10'u kalkınmada öncelikli yörelerdeki 

istihdamı artırıcı yatırımların finansmanında kullanılabilir." 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Evet, orada yeni bir paragraf başlıyor. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Sayın Baş

kan, Komisyon olarak böyle bir düzeltme talebimiz olmadı. 
BAŞKAN — Efendim, düzenlemede öyle bir fıkra yok. 
Sayın Kurt, ben, kanun tekniği açısından düzeltme ihtiyacı hissettim; bu, "kullanılır" kelimesi, 

yukarıdaki bütün bentleri birbirine bağladığı için, bu kelimenin ayrı bir paragraf başıolması gerek
tiğini ifade ettim. Ondan sonra gelen ve "Ayrıca" diye başlayan cümle ayrı bir fıkradır ve satırba-
şıdıro. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Hayır, biz bu 
düzenlemede bir hata görmüyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, tasarıda öyle... 
Bu madde, bize göre iki fıkradır... 
CEVAT AYHAN — Sayın Başkan, kanun düzenlemesinin, Türkçenin gramer kaidelerine uy

gun olması lazım. Burada bir ilave fıkra daha vardır. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Sayın Başka

nım, bize göre düzenleme doğrudur; burada, yeni bir düzenleme ihtiyacı hissetmiyoruz. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, burada ilave bir fıkra daha vardır. 
Arz ediyorum. 
BAŞKAN — Nerede efendim, hangisi?.. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Zatı âlinizin okuduğu, "Ayrıca Kamu Ortaklığı" diye başlayan 

cümleden sonra gelen "Fon bakiyelerinin kısmen veya tamamen..." 
BAŞKAN — Efendim, bu kısım fıkra şeklinde düzenlenmiş değil ki... 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Anladım; ama, Komisyonda Türkçe'nin gramer esaslarına uy

gun olmayan düzenleme yapılmışsa, burada bunun düzeltilmesi lazım. Bu tasarı kanunlaştığında 
yıllarca kullanılacak. 

BAŞKAN — Efendim, bu konuyu Komisyona soralım, bunu resen bizim yapmamız mümkün 
değil. • 

Sayın Komisyon, böyle bir ihtiyaç var mı efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Sayın Baş

kan, biz Komisyon olarak böyle bir ihtiyacın olduğunu düşünmüyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum efendim. Siz, uyarmış oldunuz. 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Şimdi, soru sormak isteyen arkadaşlarımı tespit edeceğim; soru sormak isteyenler lütfen işaret 

buyursunlar. 
Sayın Ayhan... 
Başka soru sormak isteyen arkadaşımız?.. Yok. 
Soru sormak isteyenleri tespit işlemi tamamlanmıştır. 
Sayın Ayhan, buyurun efendim. 
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CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, delaletinizle Sayın Bakana tevcih etmek istedi
ğim soruyu arz ediyorum: 

29 uncu madde, 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması 
Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde bir değişiklik yapmaktadır. Bu değişiklik meyanında, halen 
meri olan 5 inci maddeye baktığımızda, (b) bendinden sonra "Kamu Ortaklığı İdaresi diğer bölge
lerde istihdamı artırıcı projeleri destekleyebilir" denilmektedir. Tasarıda ise, bu hüküm çıkarılmış
tır. Yani, Hükümet, gerice yörelerin dışındaki projelerin finansmanını düşünmemekte midir? 

Sorum budur, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Ayhan. 
Sayın Bakan, soruyu aldınız efendim; buyurun. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Sayın Başkanım, ilgili maddenin son ben

dinde, "Ayrıca Kamu Ortaklığı Fonu gelirlerinin asgari yüzde 10'u kalkınmada öncelikli yöreler
deki istihdamı artmcı yatırımların finansmanında kullanılabilir" hükmü getirilmektedir. Tahmin 
ederim, değerli arkadaşımızın sorduğu sorunun tam cevabı bu metinde vardır. 

Teşekkür ederim. 
GEV AT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, sorumu, Sayın Bakana herhalde tam layıkı veç

hile arz edemedim. 
Burada meri olan şey Kamu Ortaklığı İdaresinin, diğer bölgelerde istihdamı artırıcı yatırımla

rı desteklemesinden bahsedilmektedir. Halbuki, buyurdukları, ise (b) bendinin ilk bölümüdür, bura
da "Kamu Ortaklığı Fonunun asgari yüzde 10'u kalkınmada öncelikli yörelerde istihdamı artırıcı 
yatırımların, finansmanında kullanılabilir" denilmektedir. Bu hüküm burada muhafaza edilmiş; an
cak, ondan sonra gelen, müstakil bir cümlede, müstakil bir paragrafta "Kamu Ortaklığı İdaresi di
ğer bölgelerde istihdamı artırıcı projeleri destekleyebilir" denilmiştir. Bu hüküm, yeni tasarıdaki 
maddeden çıkarılmış; yani gerice yörelerin dışındaki yatırımların desteklenmesinden vaz mı geçil
miştir? Bunu sormak istiyorum. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Kesinlikle vazgeçilmemiştir. Bu ilgili ka
nun, sizin istediğiniz kapsamın tamamını içine almaktadır; ama yalnız bu kanun değildir. Sizin 
amaçladığınız konular hakkında Türkiye Cumhuriyetinin mevzuatında çok değişik kanunlar vardır. 
Sizin amaçlarınız hem bu kanunla hem de bu kanunun dışındaki mevzuatla zaten yerine getirilmek
tedir. Müsterih olmanızı rica ederim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Efendim, affınıza sığınarak şunu soruyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ayhan, siz sorunuzu sordunuz, Sayın Bakan da bir cevap verdi. Sizin ak

lınızdaki cevaba ulaşıncaya kadar Sayın Bakanı zorlayamayız ki. Rica ediyorum... 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Hayır, ben ona ulaşmak istemiyorum. Sormak istediğim şu: 

Kamu Ortaklığı Fonundan, gerice yörelerin dışındaki sanayi yatırımlarına destek olunacak mıdır? 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Sayın Başkanım, o konuyla ilgili olarak arz 

ediyorum. Bu kanun tasarısı belirli bir amaca yöneliktir; kapsamı açıktır ve maddede belirtilmiştir. 
Arkadaşımızın yardım istediği, destek istediği alanlara ait başka mevzuatımız var, başka fonlar var, 
başka kaynaklar var; onlarla o amaç elde edilecek. Buraya giren ne ise, bu maddenin kapsamı ney
se, biz onu uygulayacağız. . 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
ALGAN HACALOGLU (İstanbul) — Sayın Başkan, çok kısa bir sorum var; sorabilir miyim? 
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BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, soru sorma işlemini tamamladım; kusura bakmayın. Bu yolu 
açarsak, bir daha tıkayamayız; ama, bundan sonraki maddelerde, Sayın Bakan, zannediyorum, su
alinizi alıp cevaplandıracaktır. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Peki efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Hacaloğlu. 
Değerli milletvekilleri, Başkanlığımıza, maddeyle ilgili 32 adet önerge gelmiştir; ancak, mad

denin 2 fıkra olması hasebiyle, 8 önergeyi, önce geliş sırasına göre, sonra da aykırılık derecesine 
göre okutup işleme koyacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendinde yer alan "bakım, onarım" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Abdullah Kınalı 

Hatay 
Ahmet Sezai Özbek 

Kırklareli 

Turgut Tekin 
Adana 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Ali Yalçın Öğütcan 
Adana 

Gerekçe : Bu düzenlemeyle maddenin kapsamı daraltılmış olacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Ali Yalçın Öğütcan 
Adana 

Gerekçe: Anılan fıkranın madde metninden çıkarılmasıyla mükerrer düzenleme ortadan kaldı
rılmış olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmete olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) 

bendinin ikinci satmnda yer alan "ve her türlü kıymetli evrakın" ibaresinin madde metninden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Ahmet Sezai Özbek 
Kırklareli 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Turgut Tekin 
Adana 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Ahmet Sezai Özbek 
Kırklareli 

Ali Yalçın Öğütcan 
Adana 

Gerekçe : Bu değişiklikle maddede sadelik sağlanmış olacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) 
bendinde yer alan "Gelir ortaklığı senetleri" ifadesinden sonra gelmek üzere "ve diğer kıymetli "ev^-

rak" ibaresinin eklenmesini 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 : Böylece, çıkarılacak her türlü kıymetli evrakın ödenmesi de sağlanmış olacaktır. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Bu önergeye katılıyorum Sayın Başkan; önergeye imza 

koyabilir miyim? 
BAŞKAN — Hayır efendim, maalesef imkânımız yok. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Buna bir yol bulalım; çok güzel önergeler oluyor! 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birin

ci satırında yer alan "kalkınmada öncelikli yörelerdeki" ibaresinin "organize sanayi bölgelerinin ka
mulaştırma ve inşa yatırımları ile kalkınmada öncelikli yörelerdeki altyapı ve" şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Nevzat Ercan Mikail Aydemir 
Sakarya Ağrı 

Ahmet Sezai Özbek Y. Fevzi Arıcı 
Kırklareli İçel 

Adil Aydın İhsan Saraçlar 
Antalya Samsun 

Gerekçe : Kamu Ortaklığı Fonu gelirlerinin asgarî yüzde 10'unun, kalkınmada öncelikli yöre
lerde istihdamı artırıcı yatırımlar yanında, aynı yörelerin altyapı yatırımları ile organize sanayi böl
gelerinin kamulaştırılma ve inşa yatırımlarında da kullanılması uygun olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının dör

düncü satırında yer alan "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca" ibaresinin "Maliye Bakanlığınca" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı 
Adana Hatay 

Ahmet Sezai Özbek Sami Sözat 
Kırklareli Balıkesir 

Ali Yalçın Öğütcan 
Adana 

Gerekçe : Nemalandırma işlemi bir ihtisas kurumunda yapılmalıdır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Ay
rıca Kamu Ortaklığı Fonu gelirlerinin asgari yüzde 10'u kalkınmada öncelikli yörelerdeki istihda
mı artırıcı yatırımların finansmanında kullanılabilir" ifadesindeki "yüzde 10" ibaresinin, "yüzde 
15" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Saygılarımızla. 
Mustafa Ünal di 

Konya 
Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 
Ahmet Remzi Hatip 

Konya 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Zeki Ünal 
Karaman 

Abit Kıvrak 
Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna

melerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer 
alan "Ayrıca Kamu Ortaklığı Fonu gelirlerinin asgari yüzde 10'u, kalkınmada öncelikli yörelerde
ki istihdamı artırıcı yatırımların finansmanında kullanılabilir" ifadesindeki "Yüzde 10" ibaresinin, 
"yüzde 20" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. ' ; 
Mustafa Ünal di 

Konya 
Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 
Ahmet Remzi Hatip 

Konya 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Zeki Ünal 
Karaman 

Abit Kıvrak 
Konya 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, önergeleri aykırılık derecesine göre okutup işleme tabi 
tutacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 29 uncu maddesinin ikinci fıkarasının dör

düncü satırında yer alan "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca" ibaresinin "Maliye Bakanlığın
ca" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet önergeye katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) -r- Karar yetersayısı aranmasını istiyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
Önergeyle ilgili söz talebi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yok

tur. 
Saat 18.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.28 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 18.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER Abbas İNCEAYAN (Bolu), İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa) 

— 0 — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 37 nci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyo
rum. ' 

V. - K A N U N 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) 

B A Ş K A N — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet hazır. ' > • 
Sayın milletvekilleri, müzakereye konu maddenin değişikliğine dair birinci önergenin oylan

ması esnasında karar yetersayısı yoktu; bu kerre önergeyi yeniden oylayacak ve karar yetersayısı
nı arayacağım. • • . . . , . , . 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendinde yer alan " bakım, onarım" ibaresinin, madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyor. 
Önerge sahibinin söz talebi?..Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edeni er... Kabul etmeyenler...Önerge kabul edilmemiş

tir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

• (Adana) 
' ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyor. 
Önerge sahibinin söz talebi?..YoL 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler...Önerge kabul edilmemiş

tir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) 

bendinin ikinci satırında yer alan "ve her türlü kıymetli evrağın" ibaresinin, madde metninden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyor, 
Önerge sahibinin söz talebi?..Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edeni er...Kabul etmeyeni er... Önerge kabul edilmemiş

tir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birin

ci satırında yer alan "kalkınmada öncelikli yörelerdeki" ibaresinin, "organize sanayi bölgelerinin 
kamulaştırma ve inşa yatırımları ile, kalkınmada öncelikli yörelerdeki altyapı ve" şeklinde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nevzat Ercan 
(Sakarya) 

. ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT(Kocaeli) - Ekseriyetimiz 

olmadığı için katılamıyoruz. 
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BAŞKAN - Sayın Hükümet ?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) ~ Hükümet olarak önergeye 

katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon, ekseriyetinin olmaması sebebiyle katılamadı; Hükümet 

önergeye katılıyor. 
Önerge sahiplerinden söz talebi ?..Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum :Kabul edenler...Kabul etmeyenler...Önerge kabul edilmiştir. 
Bir başka önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Karar

namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında 
yer alan "aynca Kamu Ortaklığı Fonu gelirlerinin asgari yüzde 10'u kalkınmada öncelikli yöreler
deki istihdamı artırıcı yatırımların finansmanında kullanılabilir" ifadesindeki "yüzde 10" ibaresinin 
"yüzde 20 " olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı 
(Konya) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet ?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başka

nım. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Önergede ismim varsa, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Önergede imzanız yok efendim. 
Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı. . 
Önerge sahibinin söz talebi ?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum :Kabul edenler...Kabul etmeyenler...Önerge kabul edilmemiş

tir. 
Bir başka önerge vardır, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) 

bendinde yer alan "gelir ortaklığı senetleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve diğer kıymetli ev
rak" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet ?.. . 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) -Katılmıyoruz Sayın Başka

nım. 
BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı. 
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Önerge sahiplerinin söz talebi?..Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Özelleştirme uygulamalarının düzenlenmesine ve bazı kanun hükmünde kararnamelerde deği

şiklik yapılmasına dair kanun tasarısının 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ayrıca Ka
mu Ortaklığı Fonu gelirlerinin asgarî yüzde 10'u, kalkınmada öncelikli yörelerdeki istihdamı artı
rıcı yatırımların finansmanında kullanılabilir" ifadesindeki, "yüzde 10" ibaresinin "yüzde 15" ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı 
(Konya) 

ve arkadaşları 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — İsimlere bakar mısınız Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Sayın Ayhan, zatı âlinizin bu önergede de imzası yok. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kapusuz, önce sorayım, müsaade buyurun. 
Sayın Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT(Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN'— Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Kapusuz; buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; görüşmekte olduğumuz ya

sa tasarısının 29 uncu maddesinin, birtakım uygulamalar açısından vermiş olduğumuz önergeler 
doğrultusunda düzeltilmesi konusunda söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Hepinizin de bildiği gibi, Kamu Ortaklığı Fonunun kullanım alanları zikredilirken, özellikle 
kalkınmada öncelikli yöreler için, bu kaynaktan tahsis edilen miktar yüzde 10 mertebesindedir. Biz 
bunun yüzde 15'e çıkarılmasını talep ediyoruz. 

Takdir edersiniz ki, Türkiye'de bölgesel ve coğrafî dengesizlikler vardır. Bu dengesizliklerin 
halli noktasında -ki, Özelleştirme Yasa Tasarısının asıl amaçlarından bir tanesi de sermayeyi taba
na yaymak, verimliliği artırmak ve bu dengesizliklere katkı sağlamaktır- bu madde konulurken, bu
rada yüzde 10 rakamının konulmasının sebebi de buna dayanmaktadır; ancak, uzun bir müddetten 
beri, Doğu Anadolu ye Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ve Türkiyemizin kalkınmada öncelikli ko
numundaki illeri, ilçeleri, maalesef, Türkiye'de, her geçen gün, şartları daha ağırlaşır bir pozisyon 
göstermektedir. Bu bölgelere özel sektörün gitme şansı yoktur, gitmiyor da. Çünkü, o bölgeden 
devlet de elini çekecek olursa ne olacak; o bölgelerdeki istihdam, yatırım ve gelişmişlik daha da 
geriye gidecektir. O halde, mademki, biz Hükümet olarak, siyasî otorite olarak, yüzde 10 mesabe
sinde bir kaynak aktarmayı uygun bulduk; o halde, bunu yüzde 15 mertebesine çıkaralım. Dolayı
sıyla, biz, devlet olarak, o bölgelere elimizi biraz daha fazla uzatıp, daha çok sahip çıkma noktaî 
nazarından onları sahiplenelim. 

Şayet bu kaynak, zaten imkânsızlıklar içerisinde bulunan bölgelerde, tahsisat itibariyle, destek 
itibariyle, teşvik itibariyle artırılmayacak olursa, sonuçta, o bölgede, korusanız da korumasanız da 
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özelleştirme kapsamı içerisinde olmasa bile, ne olacaktır; birtakım müesseseler, KİT'ler var oldu
ğuna göre, o KİT'ler de her geçen gün daha kötüye gidecektir. Tahsis etmiş olduğunuz yüzde 10 
mesabesindeki kaynağın da bir anlamı olmayacaktır. 

Bakınız, özelleştirme gelirlerinin son on yıl itibariyle dağılımını bir gözden geçirecek olursa
nız, en ciddî kaynağı, ağırlık olarak bütçeye aktarıyorsunuz, bir kısmını da, böyle, KİT'lerden, ser
maye ihtiyacı içerisinde kıvranan kurumlara aktarıyorsunuz. Bu kurumlar da, KİT'ler de, bu aktar
mış olduğunuz kaynak yetersizliğinden dolayı, maalesef, kendi çabalarıyla kurtulamadığını görü
yorsunuz. O halde, bütünü kucaklamak, bütünü kurtarma yoluna gitmek, belki, öncelikli olarak 
mümkün değilse, bir kısmını olsun canlandırmak, ayağa kaldırmak ve onları kendi kendine ayakta 
durabilir duruma getirmek mecburiyetindesiniz. 

Şayet, bugüne kadar ayırmış olduğunuz kaynaklar yeterli olsaydı, bu müesseseler için bize di
yebilirdiniz ki, "bakınız, biz, özelleştirme uygulamalarının sonucu olarak elde etmiş olduğumuz 
kaynaklardan, yaklaşık yüzde 15'iııi sermaye artırımında KİT'lere tahsis ettik. KİT'lere tahsis etmiş 
olduğumuz bu kaynaklarla, şu, şu, şu müesseseleri, kendi şartları içerisinde ayağa kaldırdık, ayağa 
kaldırmış olduğumuz bu KİT'leri, ne yapabiliriz; artık özelleştirebiliriz." Maalesef, üzülerek söyle
yelim ki, bu konuda az olan kaynağı, çok kuruluşa dağıttığınız için yeterli olmamıştır. 

O halde, biz özelleştirme gelirlerinden Kamu Ortaklığı Fonuna tahsis etmiş olduğumuz bu yüz
de 10'luk payı, mutlaka yüzde 15 seviyesine çıkaralım diyoruz. Niçin diyoruz; çünkü, Sayın Baş
bakanımızın... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Kapusuz, buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — ...ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı olduğu dönemlerde, 

kalkınmada öncelikli yöreler konusunda bir beyan ve taahhüdünü almıştık. 
Türkiye'de kalkınmada öncelikli yöreler dağılımı, il bazında tespit edilmiştir. Bakıyorsunuz, 

bunun tabii sonucu olarak da, bir il merkezi, kendi şartları itibariyle veyahut da birkaç tane ilçesi, 
kalkınmada Öncelikli yöreler sınıfında değildir. 

Mesela, bir Kayseri'yi ele alalım: Kayseri'nin merkezi, hakikaten kalkınmış bir bölge; ama, 
çevresine çıkın, ilçelerine gidin; emin olunuz ki, Anadolu'nun göbeğinde bir sanayi kenti olan Kay
seri'nin ilçeleri, mahrumiyet konusunda, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki il
lerle eşit seviyededir. Dolayısıyla, kalkınmada öncelikli yöreler statüsüne, sınırlamasına ve tahsisi
ne de ayrıca bir düzen getirmek mecburiyetindeyiz ki, bu tahsis etmiş olduğumuz kaynaklar, uy
gun şartlar altında yerine ulaşmış olsun. Aksi takdirde, öncelikli yöreler içerisinde, kalkınmış bir 
bölgede var olan müesseseye yüzde 10 kaynak bile çok gelebilir; ama, biz, bu tanzimi yeniden dü
zenlersek, bu kaynağı da yüzde 15'e çıkarırsak, eminim ki, kalkınmada öncelikli yörelerdeki bu 
müesseseleri, hem bölge halkı açısından hem de bölgenin ayağa kaldırılması açısından faydalı bir 
kaynak tahsisi yapmış olacağız, faydalı bir iş yapmış olacağız. 

Bu önergemizi desteklemenizi ve bunun düzeltilmesini huzurlarınızda arz ediyor, hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kapusuz, teşekkür ederim. 
Değerli milletvekilleri, önerge sahibi önergesini savundu. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Önergelerle ilgili işlemler tamamlanmıştır. Önergelerden bir tanesi kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte oylayacağım; ancak, bir yoklama talebi var-
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dır, bunu okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda toplantı yetersayısı yoktur; yoklama yapılmasını arz ederiz. 
BAŞKAN — İmza sahiplerini arayacağım. 
Abdüllatif Şener?.. Burada 
Salih Kapusuz?.. Burada , 
Şinasi Yavuz?.. Burada 
Ahmet Derin?.. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Gökalp, tekabbül etti. 
Cevat Ayhan?.. Burada 
Kemalettin Göktaş?.. Burada 
Uluç Gürkan?.. Burada ' [ . 
Mustafa Baş?.. Burada 
Şaban Bayrak?.. Burada 
Ali Oğuz?.. Burada 
Sayın milletvekilleri, özellikle de sayın grup başkanvekilleri, yoklamanın asgarî yarım saat al

dığını biliyoruz. Eğer, grupların temayülü saat 20.00'ye erteleme istikametindeyse, yoklamayı yap
mayacağım; yok, "hayır yoklama yapalım" diyorsanız, yoklama yapacağım. 

NEVZAT ERCAN — Saat 20.00'ye erteleyin efendim. 
BAŞKAN-Peki . 
Sayın Şener? 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Tamam efendim. 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, saat 20.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.18 

© 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER : Abbas İNCEAYAN(Bolu), Kadir BOZKURT(Sinop) 

— © _ 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 37 nci Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyo
rum. 

V. - 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 (2l'1196, 1/773) (S. Sayısı.720) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın milletvekilleri, maddenin oylanmasında kalmıştık. 
ABDÜLLATİF ŞENER(Sivas) — Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Şimdi, 29 uncu maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
ABDÜLLATİF ŞENER(Sivas) - Sayın Başkan, İktidar maddeyi reddediyor... 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN(Isparta) - Sayın Başkan, neyi oyladığı

nız anlaşılmadı; lütfen tekrar edin efendim; arkadaşlar salona yeni giriyorlar. 
BAŞKAN, — 29 uncu maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oyları

nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
Değerli milletvekilleri, saat 20.20'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.04 

- • -: 
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YEDİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.20 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Kadir BOZKURT (Sinop) 

'— ; ©~ 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 37 nci Birleşiminin Yedinci Oturumunu açıyo
rum. 

V. - 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 29 uncu maddenin oylanması sırasında karar yetersayısı bulamamıştık. Bu 

kerre, mezkûr maddeyi tekrar oylayacağım., 
29 uncu maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

İBRAHİM TEZ (Ankara) - Bravo Başkan! 
BAŞKAN — "Bravo" yok. Bakınız, maddeyi, karar yetersayısı kurtardı, biliyor musunuz... 

Eğer, karar yetersayısı olsaydı, madde reddedilmiş olacaktı. (DYP sıralarından "Üzüldünüz mü?.." 
sesleri) 

BAŞKAN— Hayır efendim, niye üzüleyim. 
Evet, stresli hayatta latife yapılır; ama, latife, latif gerek. 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Sayın Başkanım, zatı âlinizi çok seviyoruz, sayıyo

ruz... Bu hafta size doyduk... 
BAŞKAN— Onun, için, böyle, aç susuz oturup çıkartdığınızdan belli oluyor sevdiğiniz. 
30 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 30. — 2983 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekil

de yeniden düzenlenmiştir. 
"Yüksek Planlama Kurulunun Görevleri 
Madde 6. — Kamu Ortaklığı Fonuna ilişkin olarak Yüksek Planlama Kurulunun görev ve yet

kileri aşağıda belirtilmiştir. 
a) Gelir ortaklığı senetleri ve her türlü menkul kıymet ihracı ile diğer kıymetli evrakın düzen

lenmesine ve altyapı tesisleri için işletme hakkı verilmesine karar vermek, 
b) Gelir ortaklığı senetleri için piyasa şartlarına uygun ve bu senetlerin değerini artıracak yön

de her yıl gelir dağıtım esaslarını tespit etmek, 
c) İhraç edilecek gelir ortaklığı senetleri ve her türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli evrakın 

adedi, değeri ve bunlarla ilgili diğer hususlar hakkında karar vermek, 
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d) Gelir ortaklığı senetleri ihracı suretiyle gelirleri satılan ve/veya satılacak olan altyapı tesis
lerinin tarife ve ücretlerini tespit etmek, 

e) İleride gelir ortaklığı senetleri çıkarılacak veya işletme hakkı verilecek altyapı tesisleri ile 
Kamu Ortaklığı Fonundan finanse edilecek diğer tesisleri belirlemek ve bu tesislerin finansmam ile 
bunların işletme, bakım, onarım, idame ve benzeri her türlü masraflarının kısmen veya tamamen 
Kamu Ortaklığı Fonundan karşılanmasına karar vermek, 

f) Bakanlar Kurulunca yatırım programına alman projelerden ileride gelir ortaklığı uygulama
sına dahil edilecek altyapı tesislerini tespit etmek, 

g) Yurt içi ve yurt dışından Kamu Ortaklığı Fonunun kullanım alanlarında yararlanmak üzere 
kredi almaya, Devlet garantili ve garantisiz iç ve dış tahviller ve her türlü menkul kıymet ihracı ile 
diğer kıymetli evrakın düzenlenmesine karar vermek, 

h) Kamu Ortaklığı Fonu bütçesini görüşerek karara bağlamak, 
ı) Kalkınmada öncelikli yörelere sağlanan finansman ile ilgili esaslar hakkında teşvik sistemi 

de göz önünde bulundurularak karar vermek." 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, 30 uncu maddeyle ilgili olarak grupları adına söz talebi?.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkanım, Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat 

Ayhan konuşacak. 
BAŞKAN — Grupları adına başka söz talebi var mı? Yok. 
Şahısları adına söz talebinde bulunan sayın üyeleri okuyorum: Sayın Algan Hacaloğlu, Sayın 

Uluç Gürkan, Sayın Ali Dinçer, Sayın Cevat Ayhan. 
Refah Partisi Grubu adına, 30 uncu maddeyle ilgili olmak üzere, Sayın Cevat Ayhan; buyurun. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; gö

rüşülmekte olan 720 sıra sayılı Özelleştirme Kanun Tasarısının 30 uncu maddesi üzerinde, Refah 
Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, 30 uncu madde, 2983 sayılı Kanunun 6 ncı maddesini tadil eden bir 
maddedir. Hatırlanacağı üzere, 2983 sayılı Kanun, Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarımn 
Hızlandırılması Hakkında Kanundur ve 1984 yılında çıkarılmıştır. Bu Kanunun 6 ncı maddesi
nin başlığı "Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu" iken, şimdi, yeni tasarıyla, "Yüksek Planlama Kum
lu" haline gelmektedir ve madde metninde de bazı değişiklikler yapılmaktadır. 

Bu değişikliklere gelince: Mevcut 6 ncı maddenin (a) bendine göre, Kamu Ortaklığı Yüksek 
Kurulunun, kamu iktisadi teşebbüslerinden özelleştirilmesi gerekli görülenler hakkında karar ver
me yetkisi vardı. Tasarıda yapılan değişiklikle, bu fıkra iptal edilmiş bulunmaktadır. Yani, yapılan ' 
bu değişikliğe göre, Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulunun, bundan böyle özelleştirmeyle ilgili her
hangi bir karar vermesi mümkün değildir. 

Yine, meri olan maddenin (e) bendinde, işletme hakkı verilmesi husususu düzenlenmekteydi. 
Bu da iptal edilmekte ve bu husus, yeni.madde metninde (a) bendi olarak derç edilmektedir. 

Yine, meri olan 6 ncı maddenin (ı) bendinde, bu kurula, gelir ortaklığı senetleri, hisse senedi, 
- menkul kıymet ve kıymetli evrak satın alınması ve satılmasına ait karar verme yetkisi verilmektey
di. Bu husus iptal edilmiş ve yeni madde metninde de, gördüğüm kadarıyla, bunu düzenleyen her
hangi bir husus bulunmamaktadır. 

6 ncı maddenin -biraz önce maddenin görüşülmesi sırasında Sayın Bakana tevcih etmiş oldu
ğum soruda da hatırlanacağı üzere- meri olan (1) bendinde "Kalkınmada öncelikli yörelere sağla
nan finansman ve diğer bölgelerdeki istihdamı artırıcı projelerin desteklenmesi ile ilgili esaslar fra
kında karar vermek" denilmektedir. Bu, yeni bent metninden çıkarılmıştır; yani, "diğer bölgelerde-
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ki istihdamı artırıcı projelerin desteklenmesi" hususu, madde metninden çıkarılmış bulunmaktadır. 
Önceki 29 uncu maddede de bu hususun çıkarıldığını ifade etmiştim. Burada da, Yüksek Planlama 
Kurulunun bu sahada karar verme yetkisi kaldırılmış bulunmaktadır. Tabiî, diğer bölgelerdeki is
tihdamı artırıcı projeler veya teşvik sistemimizde "özel önemi haiz olan" diye tarif ettiğimiz özel 
büyük projeler, konu itibariyle veya yatırım büyüklüğü itibariyle nasıl teşvik edilecektir? Kamu 
Ortaklığı Fonunun, bu sahada kullanılma imkânı burada kaldırılmış olmakta; sadece "gerice yöre" 
dediğimiz, kalkınmada öncelikli yörelerle sınırlı bir yatırım yapma imkânı verilmektedir; istihda
mı artırıcı imalat sanayii ve benzeri yatırımlarda... 

Muhterem arkadaşlar, burada, tabiî, özelleştirmeyi düzenleyen ve halen meri olan, bir tanesi 
1984 yılında çıkarılan 2983 sayılı Kanun, diğeri de bilahara 1986 yılında çıkarılan 3291 sayılı Ka
nun olmak üzere 2 kanun vardır. 

Burada bir husus dikkatimi çekti: Biz burada bu tasarıyı görüşürken, 10 uncu madde de .hatır
larsanız, "Özelleştirme Fonundan genel bütçeye kaynak aktarılamaz ve bu fondan. Kamu Ortaklı
ğı Fonu hariç herhangi başka bir fona aktarma yapılmaz" hükmünün, Komisyonda, Anavatan Par
tisinin ısrarıyla madde metnine derç edildiği ifade edilmişti. Ancak, 3291 sayılı kanunun 11 inci 
maddesine baktığımız zaman, burada şu hüküm var, "Çeşitli kanun ve kararnamelere dayanılarak 
kurulmuş fonlar arasında aktarma yapmaya, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakanın teklifi üzerine, Başbakan yetkilidir. Başbakan bu yetkiyi kısmen veya tamamen Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakana devredebilir." Şimdi, biz burada 10 uncu madde
de bir yasaklama getirdik: "Kamu Ortaklığı Fonu hariç, başka bir yere aktarılamaz" ve "genel büt
çeye kaynak aktarılamaz" dedik. Ancak, burada Kamu Ortaklığı Fonuna aktarma imkânını verdik, 
Kamu Ortaklığı Fonunun havuzuna akan bu para da, Kamu Ortaklığı Fonundan herhangi bir fona 
-kanunla kurulmuş olan bütün fonlara- aktarılma imkânına sahiptir. Bilmiyorum, Anavatan Partili 

; arkadaşlarımız, bu tahdidi buraya getirirken, 3291 sayılı kanunun 11 inci maddesindeki bu hükmü 
dikkate aldılar mı? Bu hüküm göstermektedir ki, İktidarın, özelleştirme gelirlerini, Özelleştirme 
Fonunda toplayacağı paralan, önce Kamu Ortaklığı Fonuna aktarıp, oradan da istediği fona aktar
ma imkânı vardır. 

Değerli arkadaşlar, bizim burada özelleştirmeyle ilgili tavrımız, tabiî, bu tasarının müzakeresi
nin başladığı andan beri nettir. Biz, prensipte, özelleştirmeye karşı değiliz; ancak, özelleştirmede 
yapılan uygulamaya karşıyız ve ömrü çok kısa kalmış olan bu Hükümetin de, özelleştirmeyle ilgi
li bu kadar şümullü bir kanunla yetkilcndirilmesinin doğru olmadığı kanaatindeyiz. 

Bu Hükümet, aslında ne yaptığını da bilmeyen bir Hükümet. Bakın, dün burada Karabük De
mir ve Çelik'le ilgili bir gensoru önergesinin görüşülmesinde, Sayın Bakan dedi ki, "biz, Karabük 
Demir - Çelik için 3 yıl daha müsaade ediyoruz, 3 yıllık bir süre tanıyoruz, tehir ediyoruz" Ama, 
bu Hükümetin anlı şanlı 5 Nisan paketinin, "büyük reform, büyük hamle" diye adlandırılan -aslın
da bu, bir iflas paketidir, iflas beyannamesidir- bu beyannamenin, neşredilmiş olan bu belgenin 22 
nci sayfasındaki 91 nolu, "Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri" başlıklı fıkrasını okuyorum: 
"Özelleştirme imkânının bulunmaması halinde, Karabük Demir ve Çelik İşletmelerinin üretimi yıl 
sonunda durdurulacaktır. Gerekli hazırlıklar buna göre yapılacaktır. İşçiler, isterlerse tesisleri yıl 
sonuna kadar devralabileceklerdir." 90 nolu fıkradaysa -hatırlanacağı üzere- "Karabük İlçemizin 
gelişmesine büyük katkı sağlamış olan Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri görevini tamamlamış, 
ekonomik ve teknolojik ömrünü doldurmuş ve eskiyen teknolojisiyle rekabet edebilirliği kalma
mıştır. Tesisin 1994 yılı zararının 5 trilyon TL civarında olacağı rahmin edilmektedir" denilmekte 
ve biraz evvel okuduğum 91 inci fıkradaysa "yıl sonuna kadar özelleştirilemezse kapatılacak" de
nilmektedir. 

- 698 -•' 



T.B.M.M. B : 37 17 .11 .1994 O : 7 

Yıl sonuna bir aydan daha kısa bir zaman kaldı, Sayın Bakan kalktı, burada "hayır, biz 3 sene 
daha uzatacağız" dedi. Yani, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu!.. Gerçi, biz, kapatılmamasından 
memnun oluyoruz; bu tesisin, rehabilite edilerek, modernize edilerek, memleket iktisadiyatına ka
zandırılmasını arzu ediyoruz. Karabük halkının arzusu da budur. Ancak, bir Hükümetin, "büyük" 
dediği, "tarihî" dediği, "büyük reform" dediği bir paketi hazırlarken, herhalde bu tesislerle ilgili eni
ne boyuna inceleme yapması gerekirdi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Devam edin. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Ama, burada da ve diğer tesislerle ilgili hususlarda da görü

lüyor ki, Hükümetin hiçbir hazırlığı yoktur; sadece, efkârıumumiyeyi meşgul etmekte, oyalamakta 
ve umut taciri olarak geleceğe dönük birtakım umutları harekete geçirmektedir. 

; Aslında, Türkiye'de ciddî olarak özelleştirme yapılacaksa, işte, elimizde, 1984'te çıkan 2983 
sayılı Kanun ve 1986'da çıkan 3291 sayılı Kanun var. Bu kanunlara dayanılarak, Türkiye'de bazı 
tesisler özelleştirilmiştir ve uygulamaya da geçilmiştir. Ancak, üç yıldır iktidar olan bu Hükümet, 
iktidar olmadan önce hiçbir hazırlığı olmadığı ve üç yıllık dönemde de ciddî bir hazırlık yapmadı
ğı için, şimdi, devamlı, yaz boz tahtası gibi özelleştirmeyle oyalanmakta ve günler böyle geçip git
mektedir. 

Endişemiz şudur ki, bu tavır devam ettiği sürece, biz, önümüzdeki yıl ve müteakip yıllarda, ka
mu iktisadî teşebbüslerinin kamu kuruluşlarının çok daha vahim şartlarda önümüze geldiğini göre
ceğiz. Hükümete tavsiyemiz, on yılda teknolojik yenileme yapılmadığı için,'yüksek faizli kredi al
maya zorlandığı ve kötü yönetildiği için batırılmış olan KİT'leri " zararın neresinden dönsek kâr
dır" diye süratle modernize etmek ve bunları verimli hale getirmektir. Buna paralel olarak da -me
ri kanunlar zaten müsaittir- meri kanunlara göre, bu KİT'leri anonim şirkete dönüştürmek mümkün
dür; 3291 sayılı Kanunun ilgili hükümleri -13 üncü madde ve takip eden madde hükümleri- buna 
cevaz vermektedir. Böylece, bunlar bir taraftan verimli hale getirilerek, bir taraftan da rehabilite 
edilerek özelleştirilebilir; biz, buna karşı değiliz. 

Bu vesileyle hepinize saygılarımı arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum efendim. 
Grupları adına başka söz talebi var mı efendim? 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Grubum adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Korkmazcan; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Özelleştirme Kanunu Tasarısı, Meclisimizin epey zamandan beri bütün mesaisini işgal 
ediyor. 

Aslında, kamuoyunda üzerinde bu kadar konsensüs olan bir konunun böylesine ağırlıklı ve 
gergin bir müzakereye konu olması, parlamentolarda pek görülen normal bir hadise değildir.Bir ko
nu üzerinde toplumda bir konsensüs oluşmuşsa, parlamento içinde de bunun yansımaları görülür ve 
müzakerelerde de suhuletle mesele çözümlenebilir. 

Biraz önce konuşan Refah Partisi Sözcüsü arkadaşımız da ifade ediyor ki, kendileri, ilke ola
rak özelleştirmeye karşı değildir. Aynı şekilde, belki bu Hükümette yer alan bir iki bakan dışında, 
Türkiye'de özelleştirmeye ilke olarak karşı çıkan hiçbir kimse yoktur. Çünkü, günümüzde, devle
tin ekonominin içinde yer aldığı ağırlık ne kadar büyürse, toplumun ödediği maliyet o kadar faz
la olmakta, verimlilik o kadar düşmektedir. Çünkü, demokrasilerde, maalesef her zaman o toplum
ları en iyi şekilde yönlendirecek, toplumun kaynaklarını en verimli şekilde çalıştıracak kadrolar 
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değil, bazen tesadüfen acemi kadrolar da işbaşına gelebilir; daha da ötesi, Türkiyemizde yaşandığı 
gibi, milletten herhangi bir vekâlet almayan, bir programı topluma kabul ettirerek seçilmiş olma
yan heyetler de memleket kaderinde söz sahibi olabilirler; daha da ötesi, milletten yetki almamış 
olan bu heyetler, bilgisizliklerini ve beceriksizliklerini uygulamaya geçirirken, yaptıkları hataların 
düzeltilmesi imkânını da bulamayabilirler, onları dahi algılamayacak düzeyde olabilirler. 

Şimdi, 30 uncu maddeye gelmişiz; Yüksek Planlama Kurulunun yetkilerini konuşuyoruz ve bir 
özelleştirme edebiyatının ortasında bulunuyoruz. Bu edebiyat, yapıldığı ölçüde uygulamaya yansı-
saydı; yani, bu kanun tasarısını Meclise sunan Hükümet, güven verebilir olsaydı, Mecliste bu ka
dar mukavemetle karşılaşmazdı. 

DEVLET BAKANI BEKÎR SAMİ DAÇE (Adana) - Hasan Bey, beraber yapmadık mı? 
HASAN KORKMÂZCAN (Devamla) — Beraber yaptık efendim; ama, bizim yaptıklarımız 

ile Plan ve Bütçe Komisyonundan çıkan husus birbiriyle uyuşur vaziyette değil ve en önemlisi, Hü
kümet adına birtabm çevrelere bilgiler sunan devlet kuruluşlarının açıklamaları arasında çelişkiler 
var. 

Siz, bir taraftan, özelleştirme yapacağız diyorsunuz; yani, devletin, ekonomiyi yönlendirmesi
nin, ilke olarak yanlış olduğunu söylüyorsunuz; diğer taraftan da, aynı süreç içinde, bütün kamu 
kuruluşlarının güncel karar alma mekanizmalarını dahi, merkezde toplamaya çalışıyorsunuz; tam 
bir kumanda ekonomisine geçme süreci yaşatıyorsunuz. Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir 
taraftan, özelleştirme kanunu çıkaracağım diye gece saat 2'lere kadar mesai yapıyor, bir taraftan da 
Hükümet, kamu bankalarının ve KİT'lerin mevduatlarını hangi bankaya yatıracaklarına karar ver
me yetkisini dahi kendi elinde topluyor. Dünyanın hangi demokrasisinde böyle bir çelişki yaşan
mıştır? 

Bugünkü gazeteleri açın, okuyun; kamu bankaları genel müdürlerinin şikâyetleri başlamıştır. 
Sadece KİT'lerin mevduatlarının yönlendirilmesi değil, kamu bankalarının, hangi gazetelere ve 
hangi televizyon kanallarına reklam vereceği dahi, yine, bir merkezden yönlendiriliyor; üstelik, 
bunlar, gayri mesul olan, hiçbir resmî sıfatı olmayan mercilerce yönlendirilmeye çalışılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu kadar çelişkinin içinde, Hükümetinize güven duyulmazsa, güvensiz
lik beyan edenlere kabahat bulamazsınız. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Daha dün oylandı. 
HASAN KORKMÂZCAN (Devamla) — Bugün, bir televizyon kanalının haberlerinde, Mer

kez Bankası Başkanının bazı finans kuruluşlarına yazdığı İngilizce bir mektubun metni gösterile
rek bir haber okundu; bu mektupta diyor ki: "Türkiye'de, 1995 yılı içinde özelleştirme başlayacak, 
PTT'nin T'si satılacak, filanca kuruluş satılacak, diğer kuruluşlar satılacak; buradan elde ettiğimiz 
kaynaklarla size borcumuzu ödeyeceğiz." 

Değerli arkadaşlarım, biz, özelleştirmeyi, borç taksitlerine hazırlık olsun diye mi yapıyoruz; 
yani, biz bunun için mi anlaştık? Biraz önce, Sayın Daçe "Anavatan Partisiyle beraber çalıştık" de
di; ama, çalıştığımız konu, çok açık bir şekilde, özelleştirmenin, bütün dünyada olduğu gibi, ger
çek bir özelleştirme olmasını sağlamak amacına yöneliktir; ne cari harcamalar için ne borç taksit
leri için... Bunu yaparsanız, "PTT'nin T'sini aldık, şuraya karşıladık" derseniz, ondan sonra geriye 
öylesine büyük bir enkaz ve bu ekonominin sırtında Öylesine büyük bir kambur kalır ki, bugün ge

tirdiğiniz iflas noktası, artık, içinden çıkılamayacak hale gelebilir. 
Bana, Anavatan döneminin borçlarıyla ilgili söz atan arkadaşlarım oluyor. Anavatan Partisi dö

neminin borçları ortada; 80 trilyon lira iç borç, 48 milyar dolar dış borç. Bugün bunu kaça katladı
ğınızı ve o dönemdeki borçlanmaların karşılığı olan eserlerin bakımını dahi yapamaz durumda ol
duğunuzu düşünün, ondan sonra o konularda söz atın. 
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Değerli arkadaşlarım, bugün, Türk ekonomisi, Merkez Bankası Başkanının mektubuyla, Düyu
nu Umumiye İdaresine dönüştürülmüştür. Bir taraftan, Türkiye, IMPnin kıskacına sokulmuş, öbür 
taraftan "biz borcumuzu ödeyeceğiz, işte şu mallarımız karşılık" diyorsunuz. Düyunu Umumiye 
İdaresinin felsefesi buydu. Türkiye'de, devlet, vergiyi toplayamıyordu, idareye teslim etmişti 
"borçlarımızın karşılığı falan bölgenin vergi gelirleridir, filan bölgede yetişen ürünlerin bedelidir" 
diye bildiriliyordu. Bugün, Merkez Bankası Başkanınız, Düyunu Umumiyeye teminat veren, ga
ranti veren Osmanlı yöneticilerinin rolünü oynamaktadır. 

Şimdi, Özelleştirme Kanununun çıkması için burada gayret gösteren bir Grubun Sözcüsü ola
rak, Hükümetten bir açıklama bekliyorum: Merkez Bankası Başkanının mektubu doğru mudur, de
ğil midir; bundan Hükümetin haberi var mıdır, yok mudur; Hükümet, Merkez Bankası Başkanıyla 
aynı kanaatte midir, değil midir? Bu açıklanmalıdır. Bu açıklama yapılmadığı takdirde, özelleştir
me kanunu, muhalefeti de, kamuoyunu da aldatarak, bir borç ödeme kanununa dönüştürülmüş olur 
ki, buna müsamaha etmeyiz, buna göz yummayız. 

Bakınız, bu kanun tasarısı bu şekliyle kanunlaşırsa, ertesi gün dahi işlemez hale gelir. Bu açık
lamanın yapılmasında zaruret vardır. Bu akşam söz almamın sebebi de budur. Yani, Merkez Ban
kası Başkanının mektubu, televizyondaki haber bir gerçektir, Hükümet de bunun arkasındadır diye 
takdim etmiyorum, yanlış anlaşılmasın; yalnızca, bir haber var, bu haber doğru mudur diyorum. 
Hükümet de aynı politikayı mı izlemektedir? Hükümet, bizimle anlaştığı teminatı hâlâ geçerli 
saymakta mıdır; yani, özelleştirmeden elde edilen gelirlerin, cari harcamalar için, bütçe açıkları 
için, dış borçlar için asla kullanılmayacağı yolundaki teminatına hâlâ sadık mıdır, yoksa, görüşü de
ğişmiş midir? Önce onu öğrenelim, ondan sonra müzakerelere devam edelim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, teşekkür ediyorum efendim. 
Grupları adına başka söz talebi var mı? Yok. 
Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Hacaloğlu, buyurun efendim. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşülmekte olan 

Özelleştirme Yasa Tasarısının 30 uncu maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu 
vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bundan ondört yıl evvel yaşadığımız 24 Ocak ve 12 Eylül süreci, belir
li kesimleri, diğer kesimlerden daha fazla yaraladı, gelişmelerini engelledi. 

12 Eylülle, sol sosyal demokrasi önünde duvarlar çakıldı; sonra, emeğin hakkı ve örgütlenme
si önünde engeller oluşturuldu. 24 Ocak ise, KİT'lerin tasfiyesine, ve toplum önünde itibarlarının 
yitirilmesine yönelik çabaları ve makro planlama anlayışının tasfiye edilmesini özellikle ve önce
likle gündeme getirdi; yani, 24 Ocak, KİT ve planlama tasfiyesinin aracı, 12 Eylül ise, öncelikle, 
solun, sosyal demokrasinin, emeğin, emek örgütlenmesinin tasfiyesine, engellenmesine yönelik bir 
çaba olarak ortaya çıktı. 

Bunun, konumuzla ilgisi ne diyeceksiniz; konumuz, Yüksek Planlama Kurulu çalışmalarıyla il
gili. Yüksek Planlama Kumlu, anayasal bir kurum olan Planlama Teşkilatının, planlama sürecinin, 
siyasileri devreye sokan üst organıdır. Yüksek Planlama Kurulunun Türkiye'nin yönetim sürecine 
girişi, planlama anlayışının, 1960'lı yıllarda anayasal kurum olarak yönetim anlayışımız içinde, 
ekonominin yönetimi içinde yer almasıyla başlamıştır. 

Günümüzde, 5 Nisan kararları, bundan ondört yıl evvel çıkılan yolda ısrar edildiğinin bir kanı
tıdır; yani, 5 Nisan kararları, bundan ondört yıl evvel 24 Ocak kararlan tasfiyesi hedef alınan 
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KİT'lere ve planlama anlayışına yeni, farklı bir zihniyet getirerek, onları, ülkenin çıkarma, günü
müzün koşullarına uygun, günümüzün amaçlarına uygun, daha iyi, daha ileri bir Türkiye için ge
rekli kurumlar olarak oluşturmak yerine, aynı, eskimiş, batıl bir anlayışla ele alan bir zihniyeti ken
di bünyesinde içermekte. 

Bugün, stratejik planlama, tüm Batılı ülkelerin, sanayileşmiş ülkelerin rekabetçi piyasa koşul
larını oluşturmuştur ve yine, Batılı, sanayileşmiş, gelişmiş ülkeler, örgütlü pazar koşullarında eko
nomilerinin geliştirilmesinde hem mikro, hem makro ölçeklerde planlamayı temel bir yöntem ola
rak benimsemeyi ve sürdürmeyi, kaçınılmaz bir koşul olarak görmüşlerdir. 

Tabiî, ülkelerden ülkelere yöntemler arasında farklılık vardır; ancak, Türkiye gibi, henüz ser
maye terakümünde yeterli düzeylere gelememiş, örgütlü pazar ekonomisi koşullarında rekabet un
surunu geliştirememiş, tekelci yapılanmanın yoğun olduğu ve ülke genelinde sanayileşmesi hem 
yoğunluğu açısından hem teknolojik içeriği açısından ve hem de toplumla etkileşimi açısından bir
birinden çok farklı konumda olan ve birçok yöresinin, hâlâ kalkınmada geri kalmış yöreler olarak 
tanımlandığı bir ülkede, makro planlamanın bir araç olarak kullanılması gerekliliği, bir zorunluluk 
olarak görülfnektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Sayın Hacaloğlu, buyurun efendim. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — En azından, bizim tarafımızdan, sosyal demokratlar ta

rafından böyle görülmektedir. Tabiî, bu anlayış, bundan beş yıl, on yıl, onbeş yıl evvelki planlama 
anlayışlarından biraz farklıdır; zamanım yok, ona girmeyeceğim. 

Bugün, stratejik planlamayı, hem özel hem de kamu kesiminin, ekonominin tüm unsurlarının, 
örgütlü pazar koşullarında rekabetçi yapıya, dış dünyaya açık bir yapıya, ileri teknoloji Koşulların
da daha üretken bir yapıya kavuşmalarının bir yönlendirici kurumu ve unsuru olarak görmekteyiz. 

18 Kasım günü, yani yarın, CMUK'un kabulünün üstünden bir yıl geçmiş oluyor ve Koalisyon 
Hükümeti, son üç yılda demokratikleşmeye yönelik verdiği bütün söylemler içinde, aksak, topal bir 
GMUK'u çıkarabilmiş vaziyette. Buna karşın, "demokratikleşme mi-özelleştirmc mi" dayatması 
içinde, özelleştirmeyi, bugünkü tasfiye mantığıyla ele alan bir süreçle önümüze getiriyor. 

Değerli arkadaşlarım, benden evvel konuşan çok saygıdeğer ANAP Sözcüsünün açtığı konu
ya, bir kısa notla girmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin, bu yüce çatı altında, özelleştirme
yi bir tabu olarak görmediğini; özelleştirmeye, kesinlikle bir tasfiye, kamu kesiminin tasfiyesi an
layışıyla yaklaşmadığını; özelleştirilmesi gereken, acilen özelleştirilmesi gereken kurumların bu
lunduğunu; ancak, özerk, ileri teknolojide, verimli işlerliğe kavuşturulmuş, yeni yapılanmalar için
de stratejik mal ve kamusal yarar amaçlı hizmet üreten kamu kuruluşlarının bu aşamada özelleşti
rilmelerinin, bu ülkeye, bu ülkenin insanına hiçbir yarar getirmeyeceğini açıklıkla burada belirtiyo
rum. Bunun, Partimizin görüşü olduğunun altını da çiziyorum. Bu alana yönelik yapılacak gözü ka
palı özelleştirme girişimlerinin geri tepeceğine ve bunun hesabının bir gün sorulacağına inandığı
mızı da belirtmek istiyorum. 

Bu duygularla, hepinize saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, teşekkür ediyorum. 
Sayın Gürkan, söz talebiniz var, konuşacak mısınız efendim? 
H.ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürkan. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli millletvekilleri; aslında gerek Komis

yonun gerekse Hükümetin, üzerinde duracağım konuyu anlayışla karşılayacağını ve T 8 inci mad-
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dede yaptıkları düzenleme paralelinde, yasanın bütünlüğü açısından, bu maddede de bir düzenleme 
yapma gereği duyacakları kanısındayım, inancındayım. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bakın, "Yüksek Planlama Kurulunun Görevleri" başlıklı 30 uncu 
maddenin gerekçesinde şöyle deniliyor: " Daha önce Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulunun görevle
ri arasında yer alan ve Kamu Ortaklığı Fonunun kullanımına ilişkin olan hususlarda ilgili karar yet
kisinin Yüksek Planlama Kuruluna verilmesi öngörülerek, bu kanunla kurulan Özelleştirme Yük
sek Kurulunun özelleştirme uygulamaları dışındaki faaliyetlerinden arındırılması amaçlanmıştır." 
Bu, Genel Kurulda 18 inci maddede yaptığımız değişiklik öncesinde geçerli bir gerekçeydi. 

Bakın, Yüksek Planlama Kuruluna, hangi görevleri, özelleştirmeyle ilgili değildir diye veriyo
ruz. Gelir ortaklığı senetleriyle ilgili faaliyetleri. Oysa biz, 18 inci maddede bir değişiklik kabul et
tik; gelir ortaklığı modelini, özelleştirme yöntemlerinden teki olarak kabul ettik. 

Şimdi, 18 inci maddede bu değişikliği yaptıktan sonra gelir ortaklığı senetleriyle ilgili uygu
lamaların, Özelleştirme Yüksek Kurulunun yetkileri dışına taşırılması, yasanın bütünlüğü bakımın
dan anlamlı değildir. Ya 18 inci maddedeki değişikliği, düşünmeden, işin gereğini yapmadan, sırf 
laf olsun diye, bir şey kabul etmiş olalım diye kabul ettik; yahut burada, onu, gelir ortaklığını özel
leştirmenin bir modeli gerçekten olmalı inancıyla kabul ettiysek de, buradaki bu görevleri Özelleş
tirme Yüksek Kurulu dışında Yüksek Planlama Kuruluna atamayız, devredemeyiz. Zaten işin ken
di mantığında da sakatlık var. Siz, Yüksek Planlama Kuruluna, burada yazdığınız yetkilerin bir kıs
mını, yapısı itibariyle belki verebilirsiniz; ama, bir kısmını veremezsiniz. Bir kısmı bir anlamda ya
sama yetkisi. Oysa, Yüksek Planlama Kurulu üyelerinin bir kısmı bürokrat. Bakanlar Kurulu üye
lerini, Bakanlar Kurulunun içinden bir grubu, işin mantığı, doğası gereği, kanuna yazarak yasama 
yetkisiyle, belki, teçhiz edebilirsiniz;ama, bürokratların içinde bulunduğu bir kurula, yasama yetki
si anlamına gelecek yetkileri veremezsiniz, görevleri veremezsiniz. Hangi yetki mi; "altyapı tesis
leri için işletme hakkı verilmesine karar vermek" Yani, şimdi, limanlarımızın, otoyollarımızın, gö
letlerimizin -bu tasarıda yazıldığı biçimde- işletme hakkının verilmesine -burada yetkilendirdiğiniz 
Özelleştirme Yüksek Kurulu dışında- içinde belli bürokratların olduğu Yüksek Planlama Kurulu 
mu karar verecek?!. Olur mu böyle şey?!. Olmalı mı?!. Bu madde, işletme hakkı verilecek altyapı 
tesisleri düzenlemesi nedeniyle başında sakattı; Anayasaya aykırılık iddiasının güçlü bir şekilde sa
vunulabileceği şekilde -Anayasa Mahkemesinin içtihatları doğrultusunda- sakattı; 18 inci madde 
de, burada, bu Genel Kurulda, sizlerin oyuyla, gelir ortaklığı modelinin de özelleştirme kapsamına 
alınması sonucu, bütünüyle sakat hale düştü. 

Bir değişiklik önergesi hazırlayayım diye uzun boylu düşündüm; ama, ne yazık ki, tıkanmıştı. 
Dilerim, Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon bu söylediklerimi ciddiye alır, bu maddeyi tıkamış 
olan mevcut önergelerden tekini çeker ve buradaki, yarın kendi başlarını ağrıtacak plan vahameti 
düzeltir. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN'— Sayın Gürkan, teşekkür ediyorum. 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Soru sormak isteyen sayın üye var mı? Yok. 
4 tane önergemiz vardır; çünkü, madde -her ne kadar çok bentli ise de- tek fıkradır. 
Önergeleri önce geliş sırasına göre okutacağım; sonra aykırılığına göre işleme tabi tutacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sayılı kanun tasarısının 30 uncu maddesinin (ı) bendinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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İhsan Saraçlar 
Samsun 

1 Gürol Soylu 
İstanbul 

Sabri Güner 
Kars 

Halil Başol 
Tekirdağ 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

ı) Organize sanayi bölgelerinin kamulaştırma ve inşa yatırımları ile kalkınmada öncelikli yöre
lerdeki altyapı ve istihdam artırıcı yatırımların finansmanı ile ilgili esaslar hakkında teşvik sistemi 
de gözönüııde bulundurularak karar vermek. •' , 

Gerekçe : Bu değişiklikle, bu Kanunun 29 uncu maddesinde yapılan değişikliğe paralel düzen
leme getirilmesi uygun olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 30 uncu maddesinin (e) bendinin beşinci 

satırında yer alan "kısmen veya tamamen" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Abdullah Kınalı 

Hatay 
A. Yalçın Öğütcan 

Adana 

Turgut Tekin 
Adana 

Sami Sözat 
Balıkesir 

A. Sezai Özbek 
Kırklareli 

Gerece : Bu ibarenin metinden çıkarılması ile bentte belirtileri masrafların tamamı Kamu Or
taklığı Fonundan karşılanmış olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 30 uncu maddesinin (b) bendinde yer alan 

"her yıl" ibaresinin yerine "altı ayda bir" ifadesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin Abdullah Kınalı 

Adana Hatay 
Sami Sözat A. Yalçın Öğütcan 
Balıkesir Adana 

Sezai Özbek 
Kırklareli 

Gerekçe : Yapılan bu değişiklikle, piyasa şartları gereğince sürenin kısaltılması daha uygun 
olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 30 uncu maddesinin (e) bendinin ilk satı

rında yer alan "ileride" ibaresinin yerine "bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra" ibaresinin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Sami Sözat 
Balıkesir 

A. Sezai Özbek 
Kırklareli 

Gerekçe : Yapılan bu değiklik ile bende açıklık getirilmiş olacaktır. 

Abdullah Kınalr 
Hatay 

A. Yalçın Öğütcan 
Adana 
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BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, bir de Anayasaya aykırılık önergesi gelmiştir. Şimdi, bu
nu okutup, İçtüzüğün 85 inci maddesine göre, önce Anayasaya aykırılık iddiasını içeren önergeyi 
işleme koyacağım. 

Önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 30 uncu maddesinde yer alan 2983 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Yüksek Planlama Kurulunun Görevleri 
Madde 6.- Kamu Ortaklığı Fonuna ilişkin olarak Yüksek Planlama Kurulunun görev ve yetki

leri aşağıda belirtilmiştir; 
a) Gelir ortaklığı senetleri ve her türlü menkul kıymet ihracı ile diğer kıymetli evrakın düzen

lenmesine ve altyapı tesisleri için işletme hakkı verilmesine karar vermek, 
b) Gelir ortaklığı senetleri için piyasa şartlarına uygun ve bu senetlerin değerini artıracak yön

de her yıl gelir dağıtım esaslarını tespit etmek, 
c) ihraç edilecek gelir ortaklığı senetleri ve her türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli evrakın 

adedi, değeri ve bunlarla ilgili diğer hususlar hakkında karar vermek, 
d) Gelir ortaklığı senetleri ihracı suretiyle gelirleri satılan ve/veya satılacak olan altyapı tesis

lerinin tarife ve ücretlerini tespit etmek, 
e) İleride gelir ortaklığı senetleri çıkarılacak veya işletme hakkı verilecek altyapı tesisleri ile 

Kamu Ortaklığı Fonundan finanse edilecek diğer tesisleri belirlemek ve bu tesislerin finansmanı ile 
bunların işletme, bakım, onarım, idame ve benzeri her türlü masraflarının kısmen veya tamamen 
Kamu Ortaklığı Fonundan karşılanmasına karar vermek, 

f) Bakanlar Kurulunca yatırım programına alınan projelerden ileride gelir ortaklığı uygulama
sına dahil edilecek altyapı tesislerini tespit etmek, 

g) Yurt içi ve yurt dışında Kamu Ortaklığı Fonunun kullanım alanlarında yararlanmak üzere 
kredi almaya, devlet garantili ve garantisiz iç ve dış tahviller ve her türlü menkul kıymet ihracı ile 
diğer kıymetli evrakın düzenlenmesine karar vermek, 

h) Kamu Ortaklığı Fonu bütçesini görüşerek karara bağlamak, 
ı) Kalkınmada öncelikli yörelere sağlanan finansman ile ilgili esaslar hakkında teşvik sistemi 

de göz önünde bulundurularak karar vermek" ifadesi iyi incelendiğinde ve tasarının bütünlüğü içe
risinde değerlendirildiğinde Anayasanın 5 inci, 10 uncu, 46 ncı, 47 nci ve 65 inci maddeleri başta 
olmak üzere, Anayasaya aykırılıklar taşımaktadır. 

Görüşmelerde göz önünde tutulmasını arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

Abdulilah Fırat 
Erzurum 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Fethullah Erbaş 
Van 
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BAŞKAN — Efendim, Sayın Komisyon bu aykırılık önergesine katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet aykırılık önergesine katılmadı. 
Önerge sahibi sıfatıyla, Sayın Kapusuz, buyurun efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla se

lamlıyorum. 
Görüşmekte olduğumuz, özel ismiyle, Özelleştirme Yasa Tasarısının 30 uncu maddesinin Ana

yasaya aykırılığı konusunu ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Müteaddit defa, belki birtakım arkadaşlarımızın garip karşılayacağı ancak bizler için zorunlu 

olan birtakım ifadeleri zabıtlara geçirmek açısından, konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. Belki, 
bunun, birilerine göre fazla olduğu söylenebilir; ancak, dikkat ediyorsanız, biz burada, bu yasa ta
sarısına katkı sağlamak ümidi ve anlayışı içerisinde önergeler getiriyoruz. Getirmiş olduğumuz 
önergeler, maalesef, okunmuyor bile. Niçin; çünkü, bu yasanın özellikle katkılarla çıkarılmasını is
temeyen İktidar, kendilerine göre birtakım -saygı gösteririz- önergelerle önümüzü tıkamıştır. 

Biraz önce konuşma yapan değerli arkadaşımız vurguladı: 18 inci maddede, önergeyle birta
kım yasal değişiklikler yapıldı; ancak^ burada bir tenakuz söz konusu. Bu tenakuzu ortadan kaldır
mak için, elbette düzeltme yapmak gerekir; bu da, ancak, önergelerle yapılabilmektedir. Siz bunu 
düzeltme imkânını bize vermezseniz, bir tek yol kalıyor; Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu il
gili kararlan ihtiva etmesi münasebetiyle, Anayasaya aykırılığı zaten başından beri belli olan hu
susları zikretmek. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, yetki yasalan iptal edildi, Seçim Yasası da iptal edildi; hatırlayın... 
(RP sıralanndan "bu da iptal edilecek" sesleri) Evet; edilecek büyük ihtimal; oraya doğru gidiyor. 

Yasa çıkarılırken dedik ki: Bu yapmış olduğunuz yasa, ne insanî ne demokratik ne de hakka
niyet ölçülerine sığar; gelin, bu bölgede yaşayan, göç etmek mecburiyetinde kalmış olan vatandaş-
lanmızın en tabiî hakkı olan oy kullanma hakkını bu yasa çıkanlırken unutmuşsanız tamamlaya
lım; değilse, bu hakkı iade edelim. Aynen burada yapmış olduğumuz konuşmalar gibi, çıktık, dü
zeltme önergesi verdik; ama, ne yazık ki, o zaman kulaklarınızı tıkadınız; bu işe hiç kulak asma
dınız. Ne oldu; Anayasa Mahkemesine gidildi. Şu anda, tepenize âdeta bir soğuk bomba düştü. Pe
ki, ülkemiz açısından daha mı iyi oldu; değil. Elbette hakların iadesi açısından mutlaka yapılması 
lazımdı; yaptık; ama, şayet, o zaman, bu düzeltme gerçekleşmiş olsaydı, bugünkü panik havanız 
orta yerde olmayacaktı. Yarın ne yapacaksınız; seçimlerin yapılıp yapılmayacağı belli değil?.. 
(DYP sıralanndan "Biz rahatız" sesleri) 

SALÎH KAPUSUZ (Devamla) - Hayır, biz çok rahatız... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Biz de rahatız. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Biz çok rahatız, siz hiç rahat değilsiniz. Sizin rahat olup ol

madığınızı yarın göreceğiz!.. 
İşte, arkadaşlar, dikkat edin, biz yine sizleri uyarıyoruz; iyi niyetle uyarıyoruz. Bakın, bu yasa

lardaki bu yetkileriniz, devredilmez birtakım yetkilerle bütünleşiyor. Siz, Yüksek Planlam Kurulu 
olarak, zaten yetkili bakanların dışında, bürokratları da ihtiva eden bir kurul oluşturuyorsunuz ve 
böyle'bir kurulumuz hukukî bir kuruldur. Ancak, bunun birtakım yetkileri kullanmasında farklı im
kânlar söz konusudur, devredilmemesi gerekli olan yetkiler söz konusudur. Şayet, siz bu yetkileri 
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devredeseniz, o da bir başkasına devrederse, bu devir, yetki devrine gireceği için, yine sizin bekle
mediğiniz, ama bizim bugünden hatırlattığımız sonuçlar orta yere çıkacaktır. 

Akşam, haberlerde, mutlaka, değerli milletvekili arkadaşlarımız ve Sayın Başbakan da dinle
miştir. Biz, 28 inci ve 29 uncu maddelerdeki birtakım endişelerimizi ifade ederken, orada görevde 
bulunan bakanlarımızdan bazıları "Hayır, efendim, öyle olmayacak. Biz, birtakım borçların öden
mesinde, kati surette fonlardan aktarma yapmayacağız, bütçeye de aktarma yapılmayacak ... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Kapusuz, toparlar mısınız efendim. 
SAIİH KAPUSUZ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
"... birtakım borçların ödenmesinde kullanılmayacak" dediniz; fakat, bugünkü haberlerde, bu 

- sözünüzü -tenkit de demeyeyim- tekzip eden bir açıklama vardı. Merkez Bankası Başkam olan bü
rokrat, resmen sizi yalanlıyor âdeta. Ya siz doğru söylüyorsunuz ya da Merkez Bankası Başkanı 
doğru söylüyor. Birtakım kuruluşlara göndermiş olduğu yazılı mesajda ne diyor; "1995 yılında, si
ze ait ödemelerde zorluk çekmeyeceğiz; çünkü, PTT'nin T'si başta olmak üzere, şu şu şu kuruluş
lar satılacaktır, özelleştirilecektir". O zaman, biz gibi, bu yasaya muhalefet eden milletvekilleri ve
ya gruplar -ki, başka grubun olup olmadığı tartışma konusudur; o tartışmayı da açabilirsiniz- ola
rak şunu söylemek mecburiyetindeyiz: işte bizim güvensizliğimize bir destek de Merkez Bankasın
dan gelmiştir." O halde, şeffaf imkânlarla, bütün meseleyi bu yasanın içinde güvenilir bir pozisyo
na getirmek mecburiyetindesiniz. Aksi takdirde, her geçen gün, bu endişelerimizi teyit eden yeni 
ifadeler ve yeni uygulamalarla karşı karşıya kalacağız. 

O halde, bu yasanın Anayasa Mahkemesinden dönmemesi konusunda sizlere gerekli hatırlat
maları yapıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 
Değerli milletvekilleri, Anayasaya aykırılık önergesine Sayın Komisyon ve Hükümet katılma

dı; önerge sahiplerinden birisi de gerekçesini ifade etti. 
I I I . -YOKLAMA 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, bu önergeyi oylamadan önce, yoklama yapılmasına dair 
bir talep gelmiştir, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda toplantı yetersayısı yoktur, İçtüzük hükümlerine göre yoklama yapılmasını say

gıyla arz ederiz. 
BAŞKAN — Şimdi, Önergede imzası bulunan milletvekillerinin salonda bulunup bulunmadık

larını arayacağım. 
Sayın Esengün?.. Burada. 
Sayın Yavuz?.. Burada. 
Sayın Fırat?.. Burada 
Sayın Ekinci?.. Burada. 
Sayın Kapusuz?.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Tekabbül ediyorum. 
BAŞICAN- Sayin Kapusuz'a Sayın Şener tekabbül ediyor. 
Sayın Elkatmış?.. Burada. 
Sayın Oğuz?.. Burada. 
Sayın Ayhan?.. Burada. 
Sayın Bayrak?.. Burada. 
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Sayın Erbaş?.. Burada. 
Değerli milletvekilleri, önergede yeterli imza olup imza sahipleri salonda hazırdır. 
Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın üyelerin salonda bulunduklarını yüksek 

sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum. 
Yoklamaya pusulayla iştirak edecek sayın üyelerin de salondan ayrılmamalarını rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır. 
V. - 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 hazır. 
Anayasaya aykırılık önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun tasarısının 30 uncu maddesinin (e) bendinin beşinci 

satırında yer alan "kısmen veya tamamen" ibaresinin metinden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

" / . (Adana) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmadı. 
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun tasarısının 30 uncu maddesinin (ı) bendinin aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
İhsan Saraçlar 

(Samsun) 
ve arkadaşları 

ı) Organize sanayi bölgelerinin kamulaştırma ve inşa yatırımları ile kalkınmada öncelikli yöre
lerdeki altyapı ve istihdamı artıcı yatırımların finansmanıyla ilgili esaslar hakkında teşvik sistemi 
de gözününde bulundurularak karar vermek. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu ? 
PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Çoğunluğu

muz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Hükümet olarak katılıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, önergeye, Komisyon ekseriyet olmaması hasebiyle katı

lamadı, Sayın Hükümet katılıyor. 
Önerge sahiplerinin söz talebi var mı?..Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edeni er...Kabul etmeyenler...Değişiklik önergesi kabul 

edilmiştir. 
Bir başka önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 30 uncu maddesinin (e) bendinin ilk satı

rında yer alan "ileride" ibaresinin yerine "bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra" ibaresinin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeye, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyor. 
Önerge sahiplerinden söz talebi var mı?..Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler...Önerge kabul edilmemiş

tir. 
Bir başka önerge var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 30 uncu maddesinin (b) bendinde yer alan 

"her yıl" ibaresinin yerine "altı ayda bir " ifadesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

(Adana) 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeye, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyor. 
Önerge sahiplerinin söz talebi var mı?. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler...Önerge kabul edilmcmiş-
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Değerli milletvekilleri, bu maddeyle ilgili bir değişiklik önergesi kabul edildi. 
Şimdi, 30 uncu maddeyi değişiklikle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul et

meyenler...30 uncu madde değişiklik önergesiyle birlikte kabul edilmiştir. 
31 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 31. — 2983 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Kamu Ortaklığını Fonunun Denetimi 
Madde 15. — Kamu Ortaklığı Fonunun denetimi 21.2.1967 tarih ve 832 sayılı Kanun hüküm

leri uyarınca Sayıştay Başkanlığınca yapılır. Ancak, 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve tesci
le ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Gruplar adına söz isteyen?.. Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan. 
Şahısları adına söz talebinde bulunan sayın üyeleri okuyorum: Sayın Algan Hacaloğlu, Sayın 

Uluç Gürkan, sayın Ali Dinçcr.Sayin Cevat Ayhan. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ayhan; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler ; 

görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Özelleştirme Kanunu Tasarısının 31 inci maddesi üzerinde, Re
fah Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 

31 inci madde, 2983 sayılı Kanunun 15 inci maddesini değiştirmektedir. 2983 sayılı Kanunun 
halen meri olan 15 inci maddesi, Kamu Ortaklığı Fonunun denetimiyle ilgili olan husustur ve bu
rada "Kamu Ortaklığının denetimi, 20.10.1983 tarih ve 72 sayılı Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına tabidir" denmektedir. 

Yeni getirilen hüküm ise, Kamu Ortaklığı Fonunun denetimini, Başbakanlık Yüksek Denetle
me Kurulundan alıp Sayıştay'a bağlamakta ; ancak, burada, 832 sayılı Sayıştay Kanunun vize ve 
tesciline ilişkin hükümlerin uygulanmasını derpiş etmemektedir. 

Muhterem arkadaşlar, tasanda, denetimin, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulundan, Sayış-
taya verilmesi isabetlidir. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kumlunda çalışan değerli denetçi üye
ler, uzmanlar, şüphesiz, mesleğini iyi yapan, denetim görevini yerine getiren, elemanlardır; ancak, 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun, bir devlet bakanına bağlı olması, burada görev yapan 
denetçi üyelerin ve onlara yardım eden uzmanların tayinleri ve görevden alınmaları gibi işlemle
rin Bakanlar Kurulu kararıyla olması sebebiyle, bunların bağımsız denetleme yapma imkânları 
yoktur. 

Aslında, gönül ister ki, Kamu Ortaklığı Fonu için getirilen bu maddeye paralel olarak, bir baş
ka kanun tasarısı da buraya getirilsin, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun görevleri temel
li kaldırılsın ve bu değerli uzmanlar, üyeler ve denetim elemanları, Sayıştay bünyesinde ihdas edi
lecek, bağımsız hâkimlik statüsüne haiz olan bu kuruluşa nakledilsin. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyeleri, ne kadar vasıflı, mesleğini iyi bilen ve iyi ic
ra eden denetçiler de olsa -ki şüphesiz böyledirler- KİT'lerle ilgili uygulamalar, bizi, gece yarıla
rına kadar burada tartıştığımız fevkalade üzücü noktaya getirmiş bulunmaktadır. Neden; bir kere 
bu denetçiler, Hükümetin emrindedir ve bu KİT'leri kötü yöneten de gelmiş geçmiş hükümetlerdir. 
KİT'lerin başına getirilen genel müdürleri, yönetim kurulu üyelerini hükümetler tayin eder, hiç il
gisi olmayan birilerini getirirler. 

Maalesef, Anavatan İktidarı, 1984 ve 1986 yılında "ben, özelleşme yapacağım, KİT'leri mutla
ka özelleştireceğim, verimli çalışır hale getireceğim" demesine ve kanun çıkarmasına rağmen; 
1987 seçimlerinde, seçimi kaybeden milletvekili adaylarının hepsini, danışma kurulu üyesi olarak 
KİT'lere tayin etti; makam arabaları, makam odaları, sekreterler, bol maaşlar ve yolluklar verdi. 
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Hiç bir işe yaramayan bu kadrolar, KİT'lere müşavirlik yapacağı, KİT'leri kalkındıracağı yer
de, bilakis, KİT'lerin dalıa da batmasına sebep olmuşlardır. Onun için, Anavatan sıralarını böyle 
boş görünce, -değerli arkadaşlarım kırılmasınlar- eh, zaten Anavatanın, KİT'lerle ilgili söyleyecek 
hiçbir şeyi yok, KİT'leri batırmada başlangıcı onlar yaptı, şimdi de DYP-SHP Hükümeti tasfiye 
noktasına getirdi diyorum. 

Muhterem arkadaşlar, burada, tabiî, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 30 uncu maddesiyle düzen
lenen vize ve tescil uygulamalarından, Kamu Ortaklığı Fonunun muaf tutulması da yanlıştır. Yani, 
denetimin Yüksek Denetleme Kurulundan Sayıştaya getirilmesi ne kadar isabetli ise, vize ve tes
cilden muaf tutulması da o kadar yanlıştır. Zira, vize ve tescil, yapılan işlerin, daha başlangıçta hu
kuka uygun olmasını sağlar. Bunu yapmadığınız takdirde denetimi sonra yaparsınız, suçluları bu
lursunuz; ama, atı alan Üsküdar'ı geçmiş olur... 

Bakınız; bugünkü gazetelerde, eski bir Merkez Bankası Başkanı, için yazılan, fevkalade tees
sürle okuduğum bir haber var. -bu da Anavatanın prenslerinden biri; bü Hükümet zamanında da 
uzun süre hizmet etti- Haberde, "Saraçoğlu'na 7,5 yıl hapis istemi..." deniyor. "Merkez Bankası es
ki Başkanı Rüştü Saraçoğlu hakkında bankayı 14 milyar lira zarara uğrattığı, görev yaptığı dönem
de hizmet nedeniyle emniyeti suiistimal ettiği gerekçesiyle savcılık dava açtı" denmektedir. 
•" Bu Sayın Başkan ve Başkan Yardımcısı ne yapmış; "Merkez Bankasının paralarını şubelere ta
şımak için uçak kiralayacağız" demiş; ama, bu uçağı da yaz mevsimlerinde sayfiyeye gidip gelmek 
için, Ankara'dan, Dalaman'a, her hafta sonu kullanmış, -kendisi de uçak kullanmaya meraklı bir 
zatı muhterem- Maalesef, tabiî, bazı olayların şüyuu vukuundan beterdir. Bir eski Başbakanın to
runu olan bu ve benzeri bazı prensler, işte, memlekette, vatandaşların devlet yönetiminin dürüst şe
kilde yürütüldüğü, adaletli bir şekilde yürütüldüğü hakkında yaygın şüpheye kapılmasına sebep ol
maktadır. 

Yine, Merkez Bankasının, ana binasının restorasyon ihalesinde, müteahhide, mukaveleye ay
kırı verilen paralar ve yine Merkez Bankasının para basma ve para sayma ile ilgili makine ihalele
rinde yapılan birtakım yolsuzluklar, işte, şimdi, Civan'dan sonra yeni bir perdedir. 

Değerli arkadaşlarım, özelleştirmeyle ilgili gerekçeleri anlatırken, Sayın Başbakan ve ilgili ba
kanlar, müzakerelerde, "efendim, özelleştirelim de yolsuzluktan kurtulalım" demektedirler. Peki, 
Merkez Bankasını da mı özelleştireceksiniz? 600 bin ordu mensubunun iaşe ve ibatesiyle ilgili ih
tiyaçlarının ihalesini de mi özelleştireceksiniz? Milyonlarca devlet memurunun kullandığı kırtasi
yeyi, ihtiyaç malzemelerini de mi özelleştireceksiniz? 

Evet, özelleştirme doğrudur; verimli çalışmak, ekonomik çalışmak, kaliteli üretim yapmak, 
bunlar hepsi doğrudur, katılıyoruz; ancak, siz, eğer, denetim mekanizmalarını, bugünkü ihtiyaçla
ra uygun hale getirmezseniz -zira, bugün yolsuzluk yapanlar fevkalede ince sanat sahibidir- ve bu
günün yolsuzluk yollarını tıkayacak idarî, adlî ve teşrii (Meclis) denetim mekanizmalarını geliştir-
mezseniz; işte, böyle, alan alır, çalan çalar. 

Bakın, yedi sene süren Anavatan İktidarı zamanındaki hayalî ihracat yolsuzlukları, iktidar 
üçüncü yılını doldurdu denetime alınamadı. Bu iktidar zamanında üç senedir denetimde; ama, ko
misyondan komisyona dosyalar geziyor; zira, yolsuzluğun ayakları muhtelif yerlerde, merkezlerde. 
İşte, bir dönem daha sona erecek ve bu dosyaların hepsi de zaman aşımına uğrayacak. 

Muhterem arkadaşlar, yetmiş yılda, milletin vergileriyle kurulan bu tesisleri özelleştirmeye gi
derken idarî, adlî ve teşriî denetimin (Meclis denetiminin) fevkalede müessir hale getirilmesi gere
kir. Önce, hukukî yapının tahkim edilmesi, ondan sonra özelleştirmeye gidilmesi gerekir. Bu se
beple bu bu maddedeki vize ve tescil işlemlerinden muafiyeti doğru görmüyoruz. Bu istisnai ifade-
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nin buradan kaldırılması ve Sayıştay denetiminin, vize ve tescil dahil, Kamu Ortaklığı İdaresine 
tam olarak uygulanması gerekir. . 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum. 
Gruplar adına başka söz talebi var mı efendim? Yok. 
Kişisel söz talebinde bulunanları* okuyorum : Sayın Hacaloğlu, Sayın Gürkan, Sayın Dinçcr, 

Sayın Ayhan. 
Sayın Hacaloğlu? 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)-Vazgeçtim Sayın Başkan. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, kişisel söz almak istiyorum. . 
BAŞKAN — Zatı âlinizi kaydettim efendim. 
Sayın Gürkan, buyurun efendim. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 11 inci ve 12 nci mad

deleri görüşürken, uzun boylu tartıştığımız; ama, sizi ikna etme fırsatını bulamadığımız... 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Ne dersen de, ikna olmaz bunlar... 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — ...Anayasaya aykırılık konumu, maalesef, bu maddede de 

çok belirgin biçimde var. Bunun acısını yalnızca biz çekmeyeceğiz. Onun için, biraz daha dikkatli 
dinleyip, nihayet, Sayın Ayhan'ın biraz önce söylediği gibi "ancak" ile başlayan üç dört cümleyi at
manız halinde, bir maddenin geleceğini kurtarmış olabilirsiniz. 

Bakın, Anayasanın 160 inci maddesi, Sayıştaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına hangi gö
revleri yüklüyor: 

1- Genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleriyle mallarının denetimini, 
2-Sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamayı, 
3- Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmayı. 
Vize ve tescil işlemleri olmadan, onlardan bağışık olunarak, Anayasanın 160 inci maddesinde 

sayılan bu görevlerin yerine getirilmesi olanaksızdır. 
Şimdi, şunu söyleyebilirsiniz: Genelde, Kamu Ortaklığı Fonunun denetimini - işte, Anayasa 

Mahkemesinin daha önceki iptal kararları uyarınca, sizlerin de burada zaman zaman söylediğiniz 
görüşler çerçevesinde-Sayıştaya bağladık; vize ve tescilden muaf. 

Bakın, şimdi, çok ters bir konumunuz var. Daha önce, Kamu Ortaklığı Fonunun denetimi Baş
bakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna aitti. Şimdi, bu maddeyle Sayıştaya bağlarken, şöyle bir ge
rekçe ortaya atıyorsunuz: "Gelirlerinin niteliği dikkate alınarak..." Yani, Kamu Ortaklığı Fonunun 
gelirlerinin niteliğine bakmışsınız, denetimi, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna bırakıla
maz demişsiniz; Sayıştaya tabi kılmışsınız. İyi, güzel; peki, bu gelirlerin niteliği, şu tasarıyı siz ya
pana kadar farklı mıydı da bu denetim Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna aitti. Sonra, bu 
nasıl niteliktir ki, özelleştirme gelirlerinin denetimi Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna tabi 
olabiliyor da, Kamu Ortaklığı İdaresinde Sayıştayı gerektiriyor? Yani, hiçbir mantığı, tutarlılığı 
olamayan bir düzen. 

Bakın, şunun için yapıyorsunuz: Bu, vahimdir ve geçen dönemde de, ANAP iktidarı, benzeri 
hükümler getirirken, DYP'li ve SHP'li sözcüler, burada, bu uygulamayı, devletin temeline dinamit 
koymak olarak nitelemişlerdi. Herhangi bir olay, özelleştirme uygulamasının dışına çıkar ise, Sa
yıştay denetimine sokmakta hiçbir sakınca görmüyorsunuz. Şimdi, Kamu Ortaklığı Fonu, uygula
ması itibariyle özelleştirme işlemlerinin dışına çıktı; tamam, Sayıştay denetleyebilir diyorsunuz; 
ama, amacınız Sayıştay denetiminden kaçırmak. Geçen dönemde ANAP İktidarının; bu dönemde, 
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geçen dönem ANAP İktidarını çok katı biçimde eleştiren mevcut İktidar partilerinin, özelleştirme 
uygulamaları içinde Sayştaydan bir ürküntüleri var; ben, bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Bile 
bile, Anayasaya aykırı ola ola, bu kaçırma işlemini yapıyorlar. Sayıştay denetimini, usulen, belli 
yere soktukları zaman da, Anayasanın 160 inci maddesinde yazılı görevlerin yapılmasını imkânsız 
hale getirecek, bir "ancak" ilavesini yapıyorlar; ancak, vize ve tescil işlemleri olmaz... 
-» Bu, sadece Anayasanın 160 ncı maddesine değil, aynı zamanda Anayasanın 161 inci maddesi
nin birinci paragrafındaki "devletin ve kamu tüzelkişilerinin harcamaları, yıllık bütçelerle yapılır" 
hükmüne de aykırıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Gürkan, buyurun efendim. 
H.ULUÇ GÜRKAN(Deyamla) — Bu bakımdan, yani, hiç olmazsa bir konuda; özelleştirme 

uygulamasının da dışında kaldığı için, size fazla dert olmayacağını sandığım Kamu Ortaklığı İda
resi Fonunun denetimi konusundaki maddenin ikinci cümlesini tasarıdan çıkarın; biz de, bazı şey
lerde, demek iyi niyetle ikna edebiliyormuşuz diye, bu gece biraz rahat edelim. 

Sağ olun. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Gürkan. 
Sayın Dinçer?.. Yok. 
Sayın Ayhan?..Yok. 
Sayın Kapusuz, buyurun efendim. 
SALİH KAPUSUZ(Kayseri) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; belki huzurlarınızı fazla 

işgal ediyoruz; ancak, inandığımız hakikatleri ifade etmek mecburiyetinde olduğumuzdan ve bun
ların da, günü geldiğinde tarih önünde birtakım değerlendirmelere ışık tutacağına inandığımızdan 
-kimler, hangi konuda olaya nasıl yaklaşmışlar, herhalde bunlar bir gün zabıtlardan okunur- söz al
mış bulunuyoruz. 

Tabiî, sözlerime başlarken, son almış olduğum bir haberi de -arkadaşlarımızın belki dikkatle
rini çekeceği ümidiyle-buradan ifade etmekte yarar görüyorum. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK(Tokat) - Duyduk.. Duyduk.. 
SALİH KAPUSUZ(Devamla) — Haberi duydunuz galiba Sayın Bakanım... 
Üzülerek söyleyelim ki, biz, aynen burada olduğu gibi, o zaman, "bu kanun bu şekliyle çıkma

malı, Anayasa Mahkemesi iptal eder" dedik, -bir önceki maddede de söyledim- iptal haberi de gel
di. 

Sizler, belki Sayın Karayalçin da rahatlamış olabilir haberiniz olsun; ama, bir şey söyleye
yim... (SHP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Söyleyecek başka söz yok mu?! 
BAŞKAN— Sayın Kapusuz... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Sayın Başkanım, buyurun efendim. 
BAŞKAN — Sayın Kapusuz, onu Adıyaman'da söylersiniz, rica ediyorum. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Şimdi, arkadaşlarımız, kendi aralarında fiskos şeklinde bazı meseleleri değerlendirdikleri için; 

ben, asıl konuya geçmek açısından, arkadaşlarımın dikkatlerini toparlamak istiyorum. Niçin; çün
kü, bu maddedeki denetim müessesesi konusu, yine, Anayasa Mahkemesince çok hassasiyetle, çok 
dikkatle inceleneceğine inandığım bir konu olduğu için. 

Bakınız arkadaşlar, görüştüğümüz yasa tasarısının geçen maddelerini göz önünde bulundura
cak olursak; 11 inci ve 12 nci maddelerdeki, denetimle ilgili meseleler, oylanarak, bu şekliyle geç
ti. 
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Hatırlarsanız -tekrarda fayda var- Özelleştirme İdaresinin bütçesi, Sayıştay tarafından deneti
me tabi tutulacak. Özelleştirme İdaresinin çalışmalan, özelleştirme eylemleri, Özelleştirme Fonu 
ise ve özelleştirme ne yapılacak; Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetime tabi tutulacak. 

Biz, bu 11 inci madde görüşülürken ilgilileri uyardık ve dedik ki: Bugüne kadar, KİT'lerin de
netimi, Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yürütülüyor. Şu anda Özelleştirme İdaresi Başkanlı
ğı da, Başbakanlığa bağlı, Yüksek Denetleme Kurulu da Başbakanlığa bağlı. Dolayısıyla, yapmış 
olduğu eylemler itibariyle, işlemler itibariyle, Yüksek Denetleme Kurulu çalışmalanm, raporlar 
düzenleyerek sonuçlandmyor; ancak, düzenlenmiş olan bu raporlan, isterse, bir siyasî yetkili ve
ya iktidar, denetimden kaçırabiliyor. Hatta, geçmiş dönemde, Anavatan Partisi dönemlerinde, üç 
yıllık, dört yıllık, beş yıllık, denetimlerin yapılmadığını müşahede ettik. İşte, aynı şekilde, özelleş
tirme eylemleriyle alakalı denetimlerin yüksek Heyetinizin huzuruna getirilmeyeceğini göz önün
de bulunduracak olursanız, bunda bir eksiklik vardır. Yüksek Denetleme Kurulu, mutlaka -ne ya
pılmalı- Meclise bağlanmalı, yani KİT Komisyonuyla beraber çalışmalıdır. 

Zannedersem, bu konuda, ek bir madde ilavesiyle, yetkililerin, bunu düzeltme konusunda bir 
yaklaşırdan var; böyle olduğunu müşahede ettik, duyduk, memnun olduk; inşallah düzelteceğiz. 
Şayet düzeltilmeyecek olursa; bakınız, bu maddede, KOPun, yani Kamu Ortaklığı Fonunun dene
timi, Sayıştay Başkanlığına verilmiş olmakla beraber, vize ve tescile ilişkin hükümler, bu madde
nin dışında tutuluyor. Dolayısıyla, siz yine, denetimden, bir bölümü kaçırmış oluyorsunuz. Bu uy
gulamanıza da bir açıklık getirmek lazım. Belki, "efendim, bu vize ve tescil işlemlerinde birtakım 
zorluklar çıkanlabilir veyahutda gecikmelere sebebiyet verilebilir" gibi düşünceler, mülahazalar 
takdim edilse bile, bunlar doğru değildir; bunu hızlandırmak mümkündür, bunun denetim mekaniz
masını hızlı çalıştırmak, özelleştirmelere öncelik hakkını vermek mümkündür. Dolayısıyla, biz, ka
munun malını, milletin malını elimizden çıkarıyomz; hassas bir iştir. Fakir ve fukaraya... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Buyurun, devam edin. 
SALİH KÂPUSUZ (Devamla) — Bu milletin malı olan bu değerleri, hakikaten şeffaf bir an

layış, ciddî bir denetimden geçirerek özelleştirecek olursak, bu müessese, özelleştirme işlemleri, 
kamuoyunda fazla zede almaz; aksi takdirde, en iyi şekilde yaptığını iddia ettiğiniz bir özelleştir
me işlemi bile, maalesef, denetimsizlik sonucu, şaibe altında kalabilir. Dolayısıyla, bundan önceki 
yetki yasalannın iptali konusundaki mesele, bu denetim konusunda da mevcuttur. O halde, ben, bu 
konuda çözüm olarak şunu önerip, konuşmamı bitirmek istiyonım: 

Yüksek Denetleme Kurulu, mutlaka Meclise bağlanmalıdır. Yani, Başbakanlıktan alınmalı, di
rekt olarak Meclise bağlanmalıdır. Bu bağlanma işlemi de yetmez; Yüksek Denetleme Kuruluna 
bir de soruşturma yetkisi vermek lazım. Çünkü,Yüksek Denetleme Kurulunun -şu ana kadar yap
tığı denetimlerde- tespit ettiği eksiklik ve aksaklıklar Başbakanlık Teftiş Kuruluna havale ediliyor; 
çünkü, Yüksek Denetleme Kurulunun soruşturma yetkisi yok. Soruşturma yetkisi olmamasının ta
biî sonucu olarak, Başbakanlık Teftiş Kurulunun önünde yığılan dosyaların çokluğundan, belki 
hepsini incelemeye zaman bile bulunamıyor veyahut da konu, ilgili bakanlığın teftiş birimine ha
vale ediliyor. Üç yıl, dört yıl, beş yıl olmuş; ama, teftişi istenilen konulann sonuçları daha gelme
miştir. Hatta, zaman zaman, Yüksek Denetleme Kurulunun tespit etmiş olduğu meseleler, aynı za
manda Başbakanlık Teftiş Kurulunun tespitleriyle çakışmaktadır. Bunun tabiî sonucu olarak mese
le yargıya intikal ediyor. İdarenin teftiş biriminin çalışması sonucu bu aksaklıklann tabiî olarak kal
dırılması mümkünken, olay, bu kadar sürtüşmeden, bu kadar çekişmeden sonra bir de yargıya gitr 
ti mi, çok uzun bir zaman kaybı oluyor ve hak da yerini bulmuyor. 
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O halde, bu yasa çıkarılırken, Yüksek Denetleme Kurulunun -en azından ona soruşturma yet
kisini mutlaka vermek kaydı şartıyla- Meclise bağlanması konusunu halletmek mecburiyetindeyiz. 
Denetim konusunda da, ilgili birimlere yetki vermekten korkmayahm. Devletin, trilyonlarını teftiş 
eden, milyarlarca liralık girdi ve çıktısını teftiş eden Sayıştayımızdan, Yüksek Denetleme Kurulu
muzdan korkmanın da bir manası yoktur. Yeter ki siz, doğru dürüst iş yaptığınıza inanın. Doğru 
dürüst iş yaptığınıza inamyorsanız, yaptığınız işlemlere güveniyorsanız, teftişten hiç korkmayın. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.(RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Kapusuz. 
Değerli milletvekilleri, madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Soru sormak isteyen sayın üye var mı? 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) Sayın Başkanım, soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN- Başka soru sormak isteyen var mı efendim? Yok. 
Soru sormak isteyenlerin isimlerinin tespit işlemi tamamlanmıştır. 
Sayın Erdal, buyurun efendim. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, önce usul üzerinde bir açıklama yapmak isti

yorum. 
BAŞKAN — Neyle ilgili efendim? 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Soru sorma usulü üzerinde bir açıklama yapmak istiyorum; 

çünkü geçtiğimiz günlerde, burada, bilmeden, lüzumsuz olaylar oldu. 
İçtüzüğün 94 üncü maddesi ile, İçtüzüğün 61 inci maddesi ayrı ayrı konulan ihtiva ettiği hal

de; Sayın Başkanlık dahil, arkadaşlanmızca, 61 inci maddedeki som sorma şekli ile, 94 üncü mad
dedeki soru sorma şekli aynı kabul edilerek "sorulan sorular, gerekçesiz, kısa ve bir kelimeden iba
ret olacak" diye, burada konuşuldu. 

Aslında, bu ilgili maddede, soru soracak üye şöyle, böyle konuşacak diye bir sınırlama yok; 
ancak, "soru sorar, Sayın Bakan, veya Bütçe Komisyonu Başkam cevap verir" diyor. 94 üncü mad
dede ise, "soru, kısa, gerekçesiz ve şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin, bir önergeyle, Hükümet adi-
na sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Başbakan veya bakanlardan, açık ve belli ko
nular hakkında bilgi istemekten ibarettir" denilmektedir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, İçtüzüğü herkes biliyor. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sadece, Sayın Başbakan veya bakandan sorulan sorular kısa 

ve kesin olacak. Burada soru sorarken, bazı arkadaşlarımız ve zatı âliniz, ikide bir getirip "efen
dim, sorular kısa olacak" diyorsunuz. Bu, lüzumsuz münakaşalara sebep oldu. Bunu açıklamakta 
fayda görüyorum. 

Şimdi İçtüzüğe uygun soru sormaya geliyorum. 
AHMET SAYİN (Burdur) — İçtüzüğü biz de biliyoruz canım. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Şu anda görüşülmekte olan, özelleştirmeyle ilgili tasarının 31 

inci maddesi üzerinde iki soru soru sormak istiyorum. 
Birinci sorum: Bu madde, Kamu Ortaklığı Fonunun denetimi adı altında tertiplenmiştir. Bura

da, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulundan bu fonun denetimi alınıyor, Sayıştay Başkanlığı
na veriliyor. Bu denetimin, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulundan alınarak Sayıştaya veril
mesinin maksadını ve gayesini anlayamadım, bunu açıklarlarsa memnun olurum. 

İkinci sorum: Kamu Ortaklığı Fonunun denetlenmesi Sayıştaya verildiği halde, Sayıştayın yet
kisinde olan vize ve tescil konusu, denetimin dışına alınıyor. Yani, yapılan bir iş, yapılan bir ihale 
denetimden geçmezse, vize verilmezse, oradaki yolsuzluklar, suiistimaller nasıl ortaya çıkacak?.. 
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Bugün, kamuoyunda, özel bir şahsın, hangi arabaya bindiği, hangi bankaya para yatırdığı, Avru
pa'ya mı gittiği, Asya'ya mı gittiği, Türk basını ve televizyonları sayesinde bilinip, yazılıp, görü
lürken, devletin trilyonları bu vizeden ve tescilden neden kaçırılıyor, neden korkuyorlar? Bunu 
açıklarlarsa memnun olurum. ! 

Sorularım bu kadar; teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Erdal.. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkanım, Sayın Er

dal'a teşekkür ediyorum. 
Arkadaşımızın açıklamaları, daha önceki uygulamalar ve bundan önce kabul edilen bir madde

de Özelleştirme Fonunun denetiminin Yüksek Denetleme Kuruluna verilmesi paralelinde bu mad
deyi düzenleyen bir önergenin Başkanlığınıza intikal ettiğine -önergelerin tetkikinde- muttali ol
duk. 

Bu denetim, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından da yapılabilir, Sayıştay tarafın
dan da yapılabilir. Aslında, vize ver tescil olayı, ihaleyle ilgili bir olaydır. Fonun, böyle, ihale yap
ma yetkisi yoktur. İhaleyi, bir ihale makamı, mesela bir Karayolları, bir Devlet Su İşleri yapar; Fon 
bir kasa gibi çalışır. Bu itibarla, kasa gibi çalışan bir müessesede vize ve tescile de gerek yoktur. 
Vize ve tescil dışında tutulmasının gerekçesi budur. Ben, gerek Sayıştayı gerekse Yüksek Denetle
me Kurulunu, yüce ve çok değerli iki denetim müessesesi olarak görüyorum; ikisi arasında da bir 
fark yoktur. Hükümet olarak, Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılacak denetime de, Sayış
tay tarafından yapılacak denetime de saygılıyız. 

Arkadaşlarımızın hassasiyetlerine teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Değerli milletvekilleri, madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Değişiklik önergeleri vardır, önce geliş sırasına göre okutacağım, sonra da derecesine göre iş

leme tabi tutacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 31 inci maddesinin üçüncü satırında yer 
alan "832 sayılı" ifadesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı 
Adana Hatay 

Sami Sözat A. Yalçın Öğütcan 
Balıkesir Adana 

A. Sezai Özbek 
Kırklareli 

Gerekçe : Kanunun adı metinde yer aldığından, sayısının belirtilmesine gerek bulunmamakta
dır. 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 31 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini arz ve teklif ederiz. 
MADDE 31. — 2985 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş

tir. 
"Kamu Ortalığı Fonunun Denetimi 
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Madde 15. - Kamu Ortaklığı Fonu 2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kanun ile 24.6.1983 tarihli 
ve 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre denetlenir." 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı 
Adana Hatay 

Sami Sözat A. Yalçın Öğütcan 
Balıkesir Adana 

A. Sezai Özbek 
Kırklareli 

Gerekçe : Düzenlemeyle, madde metni, Anayasa Mahkemesinin, fonların denetimine ilişkin 
kararlarına uygun hale getirilmiş olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 31 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini arz ve teklif ederiz 
Nevzat Ercan . Hasan Afşar 

Sakarya Konya 
Osman Özbek Turgut Tekin 

Konya Adana 
Mikail Aydemir 

Ağrı 
Madde 31. — 2983 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
Kamu Ortaklığı Fonunun Denetimi 
Madde 15. — Kamu Ortaklığı Fonu, 2.4.1987 tarih ve 3346 sayılı Kanun ve Başbakanlık Yük

sek Denetleme Kurulu hakkındaki 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararname esasalarına göre denet
lenir. 

Gerekçe: 2983 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi nede
niyle, anılan maddenin yeniden düzenlenmesi yasal zorunluluktur. Ayrıca, Kamu Ortaklığı Fonu 
denetiminin Yüksek Denetleme Kuruluna verilmesiyle bu Kanunun 11 inci maddesindeki düzenle
meye paralellik getirilmiş olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının 31 nci maddesinin 3 ncü satırında yer alan 

"Sayıştay Başkanlığınca" ifadesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin Abdullah Kınalı 

Adana Hatay 
Sami Sözat A. Yalçın Öğütcan 
Balıkesir Adana 

A. Sezai Özbek 
Kırklareli 

Gerekçe: Maddede kanunun numarası belirtildiğinden, ayrıca denetleyecek olan kurumun adı
nın belirtilmesine gerek olmadığından metinden çıkarılmalıdır. 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Anayasaya aykırılık iddiasını içeren bir önerge var, oku
tuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna

melerde Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 31 inci maddesinde yer alan "2983 sayı
lı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kamu Ortaklığı Fonunun Denetimi: 
Madde 15. — Kamu Ortaklığı Fonunun denetimi, 21.2.1967 tarih ve 832 sayılı Kanun hüküm

leri uyarınca Sayıştay Başkanlığınca yapılır. Ancak, 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve tesci
le ilişkin hükümleri uygulanmaz" ifadeleri, yasanın bütünüyle beraber değerlendirildiğinden; Ana
yasanın, 5, 10,161 ve 163 üncü maddelerine aykırıdır. 

Görüşmelerde değerlendirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Salih Kapusuz Mustafa Ünaldı 
Kayseri Konya 

Hüseyin Erdal Ahmet Arikan 
Yozgat Sivas 

Ömer Ekinci Cevat Ayhan 
Ankara Sakarya 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 85 inci maddesine göre önce Anayasaya aykırı
lık önergesini işleme koyuyorum. 

Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT(Kocacli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN(Isparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmadı. 
Önerge sahiplerinin söz talebi var mı? 
Sayın Erdal, Anayasaya aykırılık önergesini savunmak üzere söz talebinde bulunuyor; buyu

run. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 

Özelleştirme Yasa Tasarısının 31 inci maddesi üzerinde Anayasaya aykırılık önergesi verdik. Bu 
konuda açıklama yapmak için huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyo
rum. 

Burada, bu maddenin, Anayasamn hangi maddelerine aykırı olduğunu, madde numaraları ha
linde arz edeceğim; madde metinlerini okumama gerek yok. Görüşülmekte olan 31 inci maddede -
biraz evvel de soru olarak sorduğum gibi- Kamu Ortaklığı Fonunun denetlenmesi Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulundan alınıyor, Sayıştaya veriliyor; ancak, Sayıştaya verilirken, Sayışta-
yın asıl görevi olan tescil ve vize işlemleri, Sayıştayın görev kapsamından çıkarılıyor; yani, Sayış
tay, bu denetimde, tescil ve vizeyi aramıyor. Bundan dolayı, bunun Anayasanın 160,161,162,163, 
164 ve 165 inci maddelerine aykırı olduğunu iddia ediyoruz. Bu bakımdan, vize ve tescilin de ta
mamen Sayıştaya verilmesi, hem Anayasaya uygun olur hem de daha sağlıklı denetim yapılmış 
olur. 

Bu konuyu arz etmek için huzurlarınıza çıktım. Bu konuyu bu şekilde düzeltirsek, iyi olacak 
ve Anayasaya uyacağız ve yapılan işler de daha denetimli olacak. 
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Sözlerimi burada bitirirken, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Erdal, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, Anayasaya aykırılıkla ilgili önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükü

met katılmadı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. ' 
Önergeleri aykırılık derecesine göre okutup, işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
. Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 31 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Nevzat Ercan -

(Sakarya) 
ve arkadaşları 

Madde 31. — 2983 sayılı kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Kamu Ortaklığı Fonunun Denetimi 
Madde 15.- Kamu Ortaklığı Fonu 2.4.1987 tarih ve 3346 sayılı Kanun ve Başbakanlık Yüksek 

Denetleme Kurulu hakkındaki 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre denetlenir. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan, okunan öner

geler arasında -galiba- ikisinin aynılığını izledik. Acaba, birleştinne gibi bir husus var mıdır? Çün
kü, bir önergenin başlangıcında, "2983 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden 
düzenlenmiştir" diyor; burası hariç, madde metni aynı, önerge metni aynı, bu itibarla ikisini birden 
okuyup, bu önergedeki ifadeyi, "yeniden düzenlenmiştir" şekline çevirerek... 

BAŞKAN — Efendim, fark etmiyor, öyle takdim ettik, ayrı ayrı oylamak zorundayım. 
Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet? -
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN — Dikkate alacağım efendim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Önerge kabul edilmemiş

tir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 31 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Madde 31- 2983 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
"Kamu Ortaklığı Fonunun denetimi: 
Madde 15- Kamu Ortaklığı Fonu, 2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kanun ile 24.6.1983 tarihli ve 

72 sayılı Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre denetlenir." 
Turgut Tekin 

(Adana) 
' ! ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANIABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon katılmıyor, Sayın Hükümet katılıyor. 
Önerge sahiplerinden söz talebi olan var mı? Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Önerge kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 31 inci maddesinin üçüncü satırında yer " 

alan "Sayıştay Başkanlığınca" ifadesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

(Adana) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu ? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂEITİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı. 
Önerge sahiplerinden söz talebinde bulunan var mı? Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 31 inci maddesinin üçüncü satırında yer 

alan "832 sayılı" ifadesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

(Adana) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmadı. 
Önerge sahiplerinden söz talebinde bulunan? Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Değerli milletvekilleri, 31 inci maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle 

oylarınıza sunuyorum:. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 31 inci madde kabul edilen önerge is
tikametindeki değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 32. — 9.3.1988 tarihli ve 3417 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu şekilde tahsil edilen paralar tahsilatın yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar TC Zira
at Bankası Ankara Merkez Şubesinde Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı adına açılacak "Çalışan
ların Tasarruflarını Teşvik Hesabı"na yatırılır. 

BAŞKAN- 32 nci maddeyle ilgili olarak, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Emin Kul ve Re
fah Partisi Grubu adına Sayın Salih Kapusuz'un söz talepleri vardır. 

Buyurun Sayın Kul. 
ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 32 nci madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına gö

rüşlerimi izah etmek üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, sizleri saygıyla selamlı
yorum. - . 

720 sıra sayılı kanun tasarısını, kendi mantığı içinde düzeltmek açısından, sürekli ve sırası gel
dikçe girişimlerimiz oluyor, izahat vermeye çalışıyoruz. 

Şu ana kadar görüşülen maddeler üzerinde yaptığımız uyarıları dikkate alır ve bunları toparlar
sak: 

1 inci maddenin son fıkrası ve 3 üncü maddenin (e) bendiyle, yetmişbir yıllık bir birikimin kü
çültülmesi, faaliyetinin durdurulması, kapatılması, tasfiyesi, kiralanması, işletme haklarının devri 
ve satılması gibi, her biri, bu birikimin asıl sahibi olan millet adına Türkiye Büyük Millet MeclU 
sinde olması gereken yetkiler, hiçbir sınır ve anayasal engel gözetilmeksizin, 5 kişilik bir kurula ve 
idareye, Özelleştirme İdaresine sınırsız biçimde devredilmiştir. 

"Yasaklar" başlığı altındaki 7 nci maddeyle, başta Başbakan olmak üzere, Yüksek Kurul ve 
Özelleştirme İdaresi Başkanı, yardımcıları ve personeli, özelleştirilecek kuruluşların gayrimenkul-
lerinin işletme hakkı, satın alınma, kiralanma ve devralınma işlemlerinde bizzat alıcı, satıcı, kira
layıcı ve devralıcı olabilecekler, özelleştirilecek kuruluşlarda görev alabilecekler, kendileri ve ya
kınları bu konularda hiçbir yasak içinde olmayacaklar. 

13 üncü maddeyle ilgili olarak, Özelleştirme Kurulu, ülke ekonomisi ve güvenliğiyle ilgili mil
lî yararların korunması açısından, stratejik sayılacak kuruluşları bizzat ve nihaî olarak tespit edebi
lecek; tespit ettiklerinden vazgeçebilecek; stratejik kuruluş olanrak tespit edilenlerin satılmasında 
saklı tutulacak bir oran dahi bulunmayacak, "imtiyazlı hisse " diye bir naylon uygulamanın dışın-
da,başka hiçbir yurt çıkarı gözetilmeyecek. 

16 nci maddeyle, tekelleşmeyi ve rekabeti önleyecek şekilde bir özelleştirme yapılması yasak
lanmayacak, tekelleşmeye, özelleştirme işlemleri sırasında adeta yol verilecek ve bu yol verişin de 
hiçbir cezası olmayacak. 

17 nci maddenin (b) ve (c) bentleriyle, özelleştirilecek kuruluşların ilişkileri, bağlı oldukları ba
kanlık veya kurumlarla kesilecek; yönetimi ve her türlü işlemi, idare tarafından yürütülecek, ülke
nin en büyük KİT'i kurulup, verimsizlik, üretimsizlik, sermayesizlik, yönetimsizlik içinde bırakıla
cak; bir de, arada çıkarılan kanunla, haczedilip, bunlar eritilebilecek. 

18 nci maddeyle, ihale şartları belirsizlik taşıyacak ve belirsizlik içinde kalacak. 
21 inci maddeyle, çalışanların işten atılması rahatça sağlanıp, ellerine üç kuruş verilip, sefale

te itilecek ve fakat bu üç kuruşla dahi işten atılacak yüzbinlerce çalışanın bu tazminatı alması da 
yapılan tariflerle engellenecek ve bu bir tcminatmış gibi gösterilebilecek. 

Bir anda 500 bin işçinin çıkarılabilmesi halinde, 500 milyon dolarlık bir maliyet getireceğini 
hesapladığımız bu madde, aslında, uygulamalarda 100 bin işçi için 100 milyon dolar civarında bir 
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külfet getirebilir ki, özelleştirme gelirlerinden elde edilecek sonuçlar içinde 100 milyon doların hiç
bir değeri bulunmamaktadır. 

22 nci maddeyle, üretici işçi korunmazken, her şeyi yaratan, üreten ve meydana getiren işçi bir 
tarafa itilirken, siyasî tercihlerle sözleşmeli olarak ve kapsam dışı olarak tespit edilenler, Özel bir 
gayretle âdeta ödüllendirilecek. 

23 üncü maddeyle, özelleştirilecek kuruluşları alacak olanların ödüllendirilmesi için Sosyal Si
gortalar Kunımu daha da batırılacak ve bu kurumu batıracak yeni bir yük, bu kurumun sırtına, bu 
maddeyle yüklenecek. 

24 üncü maddeyle, sosyal güvenlik kurumu iştirakçiliğinin farklılığı, emeklilik ikramiyesi, ya
ni kıdem tazminatı ödemelerinde, işçileri memurlara karşı kıyama kışkırtan bir tahrik unsuru ola
rak kullanılacak. 

27 inci maddeyle, asgarî ücretle çalışan işçilerden dahi yüzde 25 oranında vergi alınırken ve bir 
sefalet ücreti seviyesinde olan bu ücret vergiye tabi tutulurken, özelleştirilen kuruluşların bu işlem
lerinden doğan devletin vergi alacağı bağışlanacak ve kime bağışlanacağı, ne sebeple bağışlanaca
ğı dahi belli olmayacak ve bu, Genel Kurulda açıklanamayacak. 

10 uncu maddenin (1) bendinde yer alan "Özelleştirme Fonundan bütçeye kaynak aktarılamaz" 
hükmü 28 inci maddede Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı devreye sokulup, bütçe kanununda ya
pılan düzenlemelerle de pekiştirilip, özelleştirme gelirleri, kullanımı bütçe açıklarına ve siyasî ter
cih türündeki harcamalara tahsis edilebilecek ve Anavatan Partisinin en önemli konudaki görüşü, 
teklifi ve kuralı böylece delinecek ve bu delinme geçici 7 nci maddeyle de perçinleştirilecek. 

Nihayet, geldiğimiz 32 nci maddeyle işçilerin, memurların sırtından devşirilen tasarruf kaynak
larına da, âdeta, Hazinece el konulacak; daha önce Kamu Ortaklığı İdaresince el konulan çalışan
ların tasarrufa teşvik hesabının Hazinece kullanılmasına, bu şekilde, geçici 7 nci maddeyle birlik
te yer verilmiş olacak. Bu yer verilişte, maalesef, hukuka uygun bir teklif de yapılmamış olacak. 
Bakınız, yapılan teklifte, "madde 32. - 9.3>1988 tarih ve 3417 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir" deniyor. Halbuki, 4 üncü maddenin son fıkrası, "Ya
pılan katkı ve kesintiler, ilgili bankaya yatırılmasını mütealdp muhtevası Yüksek Planlama Kuru
lunca tespit edilip her hak sahibine verilecek bir hesap cüzdanına işlenir" şeklindedir. 

30.5.1994 tarihli 533 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin Anayasa 
Mahkemesi tarafından 21.7.1994 tarihinde iptali söz konusu olduğundan bu fıkranın bu şekilde tek
lif edilmemesi gerekirdi; yani, aslında "4 üncü maddenin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesi" şeklinde değil, "4 üncü maddenin son fıkrasının yeniden düzenlenmesi" şeklinde teklif, 
yapılsaydı, bu teklif ancak o zaman hukuka uygun olurdu. 

Bu hukuka aykırı düzenlemeyle -inşallah bunu arkadaşlarımız değiştirir veyahut da Sayın Baş
kanlık Divanı değiştirir; çünkü, bu konuda biraz evvel hazırlanıp verilen önergenin önünde belki 
10'dan fazla önerge var, aslında bunların işleme konulmaması lazım gelir; ama, bunu Başkanlık Di
vanının takdirine bırakıyorum- meydana çıkan bir açık gerçek; bu tasarı, özelleştirmenin bütün yü
künün işçilerin sırtına bindirilerek çıkarılacağını ve işçi haklarının korunmayacağım bize gösteri
yor. 

Bakınız, çalışanların tasarrufa teşvikiyle ilgili hesapta dövize endeksli senet ve tahviller nede
niyle, Kamu Ortaklığı İdaresinin tasarrufa teşvik hesabına borcu 5 milyar dolar civarındaydı. Dev
letin, nisan ayında döviz kuru artışından dolayı artan bu borcunun azaltılması için, aynı ay içinde 
Yüksek Planlama Kurulunun 11.2.1994 tarihi atılan bir kararıyla -karar, 11.2.1994 tarihinden son
ra almıyor; fakat, karar tarihi, 11.2.1994 plarak belirleniyor- 31.12.1993 günündeki Merkez Ban-
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kası döviz alış kuru olan 14 458 Türk Lirası üzerinden, Türk Lirasına endeksli gelir ortaklığı sene
dine çevrilmesine imkân sağlanmıştır. Böylece, 50 trilyon lirayı aşkın işçi hakkı buharlaştırılmış
tır. Şimdi, çalışanların tasarrufa teşvik hesabının sorumluluğu Hazineye devredilmekte ve yeni bir 
buharlaşmaya veya istenilen noktalara sarf edilmesine yeniden yol açılmaktadır. 

Çalışanların tasarrufa teşvik hesabında 70 trilyona yakın para birikmiştir. Bu para, Kamu Or
taklığı İdaresi adına Ziraat Bankasında açılan bir hesapta tutulacak ve Yüksek Planlama Kurulu ka
ranyla değerlendirilecektir. Bu meblağın bir kısmı Kamu Ortaklığı Fonunca çeşitli yollardan ne-
malandınlırken, maalesef, en sonunda böyle bir işleme tabi tutulmuştur ve Yüksek Planlama kuru
lunun karanyla da, 1994 yılında hatta nisan ayına yakın bir zamanda, 31.12.1993 tarihinin döviz 
kuru üzerinden işleme tabi tutulmuştur... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
EMİN KUL (Devamla) — Bu madde bu şekilde karşımıza çıkıyor ve hukuka aykın bir düzen

leme teklifiyle değiştirilmesi isteniyor. 
Bütün bunlar bize bir çoğunluk anlayışıyla, devamlı, görüşlerimizin ve tekliflerimizin redde

dildiği bir noktada olduğumuzu gösteriyor. 
Bir taraftan, Meclisin çalışmalarını kamuoyuna şikâyet eder bir tavır alacaksınız; diğer taraf

tan, muhalefeti, sağlayamadığınız bir çoğunluğun aleti olarak kullanma gayretinde bulunacaksınız; 
öteki taraftan da, hukuka dahi aykın düzenlemelerle teklif yapıp huzura getireceksiniz ve çalışan-
lann tasarrufa teşvik hesabıyla ilgili tüm birikimlerinin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının ve -
demin söylediğim gibi- Yüksek Planlama Kurulunun alacağı kararlarla önemli boyutta buharlaş
masına sebep olacaksınız -11.2.1994 tarihinde alınan; fakat, 31.12.1993 kuruyla, Çalışanlann Ta
sarrufa Teşvik Fonunun buharlaştınldığı Yüksek Planma Kurulu karan burada- sonra da çıkıp, iş
çi kamuoyuna "bu özelleştirme kanunu, size hiçbir zarar getirmeyecek, size hiçbir mağduriyet do
ğurmayacak ve siz, bundan, büyük yararlar elde edeceksiniz" diyebileceksiniz!.. 

Gerek bu fonlarda gerek bu gelirlerde gerekse Tasarrufa Teşvik Fonunda toplanan paraların ne-
malandırılması yapılırken, bu nemalandırmaya baktığımız zaman göreceğimiz tablo şu olacak: Me
sela, 8 trilyonun büyük bir bölümü, Türkiye Elektrik Kurumunca, dövize endeksli ihraç edilen tah
villere yatınlacak; 38 trilyonun bir bölümü, Kamu Ortaklığı Fonunca ihraç edilen dövize endeksli 
tahvillere yatırılacak; 1 trilyon 616 milyarı, dövize endeksli devlet tahvillerine yatınlacak ve son
ra da muhtelif yerlerde nemalandırıyorum diyeceksiniz; böylece, 50 trilyonun da buharlaşmasına 
yol açıp gideceksiniz. 

Kanun çıktıktan sonra, bunları, yine, belki de birtakım giderlere, belki de bütçe açığını kapata
cak giderlere, belki de siyasî tercihlerle yapılacak işlere tahsis edip, sarf edeceksiniz; ondan sonra 
da, bu kanun üzerinde mutabakatımız vardı; niye, gelip, bu mutabakatta bulunmuyorsunuz, oy kul
lanmıyorsunuz diyeceksiniz ve muhalefetin oylannı, böylesine işlemlere, çoğunluk sağlamak için 
kullanacaksınız!.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
EMİN KUL (Devamla) — Buna imkân verilmemesi gerektiği kanaatindeyim. 
Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kul, teşekkür ediyorum. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Kapusuz, buyumn efendim 
RP GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gö

rüşmekte olduğumuz Özelleştirme Yasa Tasarısının 32 nci maddesi üzerinde söz almış bulunuyo
rum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Biraz Önce konuşmalarını irad buyuran Emin Beye teşekkür ediyorum. Ancak, hepimizin de 
çok iyi bildiği gibi, 1988 yılında bir yasa çıkarıldı; Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu 
Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair 3417 sayılı Kanun. 

Şimdi, beraberce hadiseye bir bakalım: Anavatan Partisi döneminde çıkarılmış olan bu zorun
lu tasarruf uygulaması, elan devam ettiriliyor. Şuradan, Meclisin dışına çıkın, devletin çalıştırdığı 
-memur, işçi, işveren- hangi kesime giderseniz gidin ve bu yasanın yürürlükte olmasını mı olma
masını mı istediklerini sorun; size cevap olarak, "ya kardeşim, zaten bize verdiğiniz ekmek parası 
karnımızı doyurmuyor, tasarruf yapacaksam, tasarrufumu bana bırakın, nemalandırmamı da bana 
bırakın; niye bizi böyle bir mecburiyete sokuyorsunuz" diyecektir. 

Hani, âdeta hergün basında, televizyonda gündeme geliyor; hepinizin odalarına da gönderilmiş 
bir karikatür var. 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Bize gelmedi. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Size gönderelim İbrahim Bey, biraz sonra inince vereceğim. 
Şimdi, karikatürdeki bu profesör, bir ilim adamı; talep ettiği nedir; boyacı kadrosuna geçmek! 

Peki, soruyorum size: Acaba, bir profesör, niçin, o ilmi kürsüsünü bıraksın da boyacı kadrosunu ta
lep etsin? Bunun mantıkla izahı yoktur; ama, bir zorunluluk, bir mecburiyet var. Diyor ki, "ben, 
ilim adamı olarak, karnımı doyuramıyorum arkadaş." Siz tutacaksınız, bu insandan, bir de zorunlu 
tasarruf keseceksiniz!. 

Şunu hatırlayın: Siz, bu DYP ve SHP Koalisyonunu kurarken, protokolleriniz vardı; o hükü
met programlarınızda, çok güzel şeyler ifade etmiştiniz; nerede bunların tatbikatı? 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - İsrafı önlemek için. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Doğru, doğru. Size gelince israf değil vatandaşa gelince is

raf!.. Acaba bunu, çıkıp da milletin huzurunda söyleyebilir misiniz; söyleyemezsiniz. 
Değerli arkadaşlar, bu tasarıyı değerlendirirken, emin olun ki, öncelikle bu zorunlu tasarruf 

meselesini hakikaten -bütün kesimlerle görüşerek- bir karara bağlamak ve bunun üzerindeki birta
kım değerlendirmeleri, birtakım hesaplamaları da kamuoyunun gündeminden çıkarmak lazım. 

Zaman zaman, birtakım tepkilere bakıyorsunuz, tahammül gücünüzü aştığını görüyorsunuz; ni
ye bu kadar aşırı gidiyorsunuz, diye serzenişte bulunuyorsunuz; ama onun sebebi sizsiniz. Çünkü, 
vatandaştan toplamış olduğunuz paralar, nemalandırma metotlarının hangisine göre hesap ederse
niz edin, değer olarak bunların altında kalıyor. Dolayısıyla, bu işin sahibi olan insanlar da, bu işe, 
haklı tepki gösteriyorlar. İşte, İLKSAN olayını gördük; bütün toplum ayağa kalktı. 

Bir taraftan, devleti küçültelim, diyeceksiniz, öbür tarafta da, gariban, işçi, memur, küçük es
naf ve çalışanlardan zorunlu tasarruf kesip, kaynak Olarak alacaksınız, o kaynağı da kendi ihtiyaç
larınızda kullanacaksınız! Dolayısıyla, devleti, iktidarı ve kurumu da bu yolla zor duruma iteceksi
niz. Bu doğru değil arkadaşlar. Onun için, ANAP döneminde başlatılmış bir yanlışlık olan şu zo
runlu tasarruf meselesini, mutlaka bir hal yolu bulup çözüme kavuşturmamız lazım. Aksi takdirde, 
birçok olay bundan sonra da değerlendirilecektir. 

Biraz önce konuşan arkadaşım da ifade ettiler, yaklaşık 70 trilyon para var; ama, orta yerde bir 
kuruş yok. Bu para, birtakım yerlerde kullanılıyor; ama, işte o kullanmalarda da serzeniş başlıyor. 
Serbest piyasada şu kadar olan bir faiz oranı, bir kamu kurumunda, siyasîlerin vermiş olduğu ka
rarlar sonucu oluşuyor ve faiz şu orandadır, deniliyor. Vatandaş bunu takip ediyor. Eskiden bunu 
takip eden duyarlı bir toplum yoktu; şimdi ise, günlük döviz, kur, faiz, tahvil hesaplarını -sağ ol
sun, ANAP döneminin rant ekonomisinin mantığı içerisinde-Türkiye'deki bütün insanların günde
mine getirdik; Türk parasını, âdeta, kullanımdan ve piyasadan kaldırdık. Niye; borçlanmalar, kişi-
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ler arasında bile döviz veyahut da benzeri şeylerle yapılıyor. Durum böyle olunca, bu yasa tasarısı 
üzerinde çok ciddî bir değerlendirme yapmak mecburiyetindeyiz. 

Bu nemalandırma konusunda, bu tip olaylar meydana geldiği gibi, bir de vatandaş diyor ki "6 
yıl, 15 yıl... İstediğiniz takdirde, şu oranlarda ödenecek..." Biz, bu adamları niye zorlayalım ki?.. 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Getirin bir kanun, imzalayalım. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Evet, biz, bu konuda bir kanun teklifi getirelim. Soruyorum 

İbrahim Bey; Bugüne kadar muhalefetin getirdiklerinden buradan geçirdiğiniz bir kanun maddesi 
oldu mu? Varsa yüreğiniz... Değil bir kanunu geçirmeye tahammül etmek, önergeleri bile tıkadı
nız... 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Alıştık nasıl olsa, getirin imzalayalım. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Hayır, biz, düzeltiyoruz, düzeltme tekliflerinde bulunuyo

ruz... 
BAŞKAN — Sayın Kapusuz, Genel Kurula seslenir misiniz... Karşılıklı diyalogunuzu kuliste 

yaparsınız. * 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, Genel Kurulda kimse kalmadı ki; herkes, çorba içme

ye gitti!.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Efendim, şimdi, Genel Kuruldaki üyelerimizin sayısı o ka

dar az ki; bakınız, SHP Grubundan sadece bir arkadaşımız var... 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) - İki kişi var, iki... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Sayın Bakan, siz, Hükümeti temsil ediyorsunuz; biz, Hükü

met üyelerini ayırıyoruz. Bakınız, "Gruptan" diyorum; orada bir kişi var. Anavatan Partisi Grubun
dan da iki kişi var. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Salih Bey, biz size hayranız; dinliyoruz. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Çok teşekkür ediyoruz; saygı sunuyoruz efendim. 
Şimdi, katılan milletvekili sayısı o kadar az olan bu oturumda, biz, haklı olarak ne yapacağız; 

elbette, kişilerle konuşacağız; ama, Genel Kurula katılım çok olursa... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - DYP'li çok, baksanıza. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Sayın Bakanım, DYP'nin sayısını da söyleyeyim. 13 kişisi

niz. 
Değerli arkadaşlar, şimdi, işin esprisini... 
HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Refah Partisini de say. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sen merak etme; ben, tek başıma yeterim! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Sayın Tez, biz, yetip yetmemeyi konuşmuyoruz; dışarıdan 

geldiğiniz için konuyu bilmiyorsunuz. Arkadaşlar "Genel Kurulda kişisel konuşmak yerine Genel 
Kurula hitap edin" diyorlar; onun için, Genel Kurulda bulunanları takdim etmeye çalışıyoruz. Yok
sa, yetip yetmeme hususunda, çekiştiğimiz bir şey yok orta yerde. 

Ne diyoruz; zorunlu tasarrufla ilgili olarak bugüne kadar meydana gelmiş dedikoduyu, birta
kım rahatsızlıkları, hakikaten, biz, Parlamento olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak sona 
erdirelim. Buna, ANAP döneminde iyi niyetle başlanmış; fakat, pratiği, tatbikatı iyi olmamış -bu
nu, zaman zaman sizler de ifade ediyorsunuz; zaman zaman, bu şikâyetlerin içerisinde siz de var
sınız- dolayısıyla, bir kaynak olarak, dar gelirli, işçi, rnemur ve çalışanların kendilerine yetmeyen 
maaşlarından -hem de devleti küçültmek adına- bir de "Zorunlu Tasarruf" adı altındaki -yüzde 2, 
yüzde 3 ne ise- kesinti uygulamasının artık dışına çıkalım. Siz, devleti, bazı yerlerde küçültmek is
terken, genelde büyütüyorsunuz. 
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Bakınız, bir misal vermek istiyorum: Şu anda, Ankara Terminalinin yeri değiştirilecek ve eski 
terminal, yaptırılmış olan yeni terminale aktarılacak; fakat, üzülerek söyleyelim ki, Tarım Bakan
lığının gayrimenkulu üzerine yapılmış bir tesis var. Bu tesisin kullanılması ve işletilmesi hakkı, ga
yet tabiî ki, belediyenin olacak; çünkü, bunu da yapan belediye. Şimdi, balcınız, Tarım Bakanlığı 
da o tesisin yönetimine talip. Yönetimde ise, belediyeden dört kişi, Tarım Bakanlığından da dört 
kişi var. Öyle gariptir ki, eşit şartlarda ve genel müdürün toplantılara bile giremediği bir ortamda, 
bu dört kişinin oybirliğiyle karar alması mecburiyetini beraberce bir düşünelim: Bu sekiz kişiden 
dördü, Hükümeti temsilen bir bakanlığın temsilcisi, diğer dördü de belediyenin temsilcisi. Böyle 
bir yönetimde oybirliği kararıyla bu işi nasıl götüreceksiniz? Bakın, aylardan beri bu işte uzlaşma 
sağlanamadı. Müessese, orada, âdeta milyarlarca lira zarar ettiriliyor; bu işe bir çözüm yok. Ondan 
sonra da, devletin, yönetimden, birtakım uygulamalardan, tatbikattan ve özellikle işletmecilerden... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — İlave süreye ihtiyacınız var mı efendim? 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - E v e t 
BAŞKAN — Buyurun, devam edin, tamamlayın. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Teşekkür ediyorum. 
Hem, özelleştirmede, devleti bazı alanlardan çekmek lazım, diyeceksiniz -ki, işletmecilikten 

ve üretimin bazı kesimlerinden uzaklaştırmak lazım- ondan sonra da, Tarım Bakanlığını, bu işlet
mede, zoraki, yetkili kılmaya çalışacaksınız. Bu, Hükümetin tutarsızlığıdır. Biz, güven meselesini 
gündeme getirdiğimizde, işte onu ifade etmeye çalışıyoruz, size güvenilmez diyoruz. Niye; çünkü, 
bir yerde, işinize gelirse işletmeciliğe "evet" başka bir yerde "hayır" diyorsunuz; yine, işinize geli
yor, bir meseleye müdahale ediyorsunuz; ama, bir başka yerde de müdahale edilmemesi lazım gel
diğini söylüyorsunuz. 

Sonuç itibariyle, bu çifte standardın dışına çıkmak mecburiyetindesiniz. Bunu, tatbikatlarınız
la orta yere koyarsanız biz size saygılı oluruz ve birtakım uygulamalarınızı destekleriz; ama, ma
alesef bunu ortaya koyamıyorsunuz... 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale) - Biz size saygılıyız. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Efendim, biz de saygılıyız; ama, uygulamada artık sizin bu 

çifte standardı mutlaka bırakmanız lazım diyoruz. 
Değerli arkadaşlar, burada, toplanan paralar Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında bir hesaba 

-ki, Toplu Konut İdaresi zaten bu işin dışına çıkarılmıştır, Kamu Ortaklığı İdaresinin adı da değiş
tirilerek Özelleştirme İdaresi oluyor- aktarılıyor. Belki şu gerekçeyle olabilir -tahmin ediyorum Sa
yın Bakan da bir açıklama yapacaktır- bunun nemalandırılması konusu vardır. Galiba burada da, 
tasarrufların nemalandırılması konusunu yine Hazineye verelim diye bir bütünleştirme yapılmıştır. 
Bu, bu yönde atılmış doğru bir adım olabilir; ama, bu zorunlu tasarruftan da elimizi çekmemiz la
zım. 

Hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kapusuz . 
Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Hacaloğlu?.. Yok. 
Sayın Gürkan, buyurun efendim. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Değerli milletvekilleri; düzeltme imkânı var mı bilmiyorum; 

ama, geçen maddede kabul ettiğiniz önergeyle bu yasanın temeline ciddî bir dinamit koydunuz; bu
nu söylemek zorundayım. 

Lütfen, önünüzdeki sıra sayılarının gerekçelerini açın. Hem Hükümet tasarısında hem teklifte 
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11 inci maddenin gerekçesinde diyorsunuz ki: "Özelleştirme gelirleri devlet geliri niteliğinde oldu
ğundan Sayıştay denetimine tabi sayılmıştır." 31 inci maddenin gerekçesinde de "Kamu Ortaklığı 
Fonunun gelirlerinin niteliği dikkate alınarak Sayıştay denetimi esas alınmıştır" diyorsunuz; yani, 
başlangıçta, önünüze Anayasa Mahkemesinin içtihatlarını açarak bir sürü çalışma yapıyorsunuz ve 
devlet geliri niteliğindeki olayların denetiminin Sayıştaya tabi olması gerektiğini söylüyorsunuz ve 
burada bir önergeyle -hangi akla hizmettir bilemiyorum- bunu Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
ruluna, Anayasanın, sözde, 165 inci maddesine uymak gerekçesiyle değiştiriyorsunuz. Anayasamn 
165 inci maddesi, yarıdan fazlası devlete ait kamu kuruluşlarının, yani, KİT'lerin, -KİT Komisyo
nundaki denetiminin -yasalarla düzenleneceğini öngprüyor. Kamu Ortaklığı Fonu böyle bir kuru
luş da değil. Bunu sadece bir uyarı olarak söyledim. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu, geçen bir madde olmasına rağmen bu maddeyle de bir bağlan
tısı var. Sayıştay denetiminden, inatla, ısrarla kaçmak, özelleştirme gelirlerinin Kamu Ortaklığı Fo
nuna nakledilerek Kamu Ortaklığı Fonu aracılığıyla dış borç ödemelerinde ve bütçe açığının -Ha
zinenin nakit açığının- finansmanında kullanılmasını sağlamaya, bunu denetlenmez kılmaya dönük 
operasyonlardır. 

Şimdi, çalışanların tasarruflarını teşvik hesabıyla ilgili bu maddedeki düzenleme de benzeri bir 
amaca dönüktür; Hazinenin, yine, açığını kapatmaya dönüktür. 

Değerli arkadaşlarım, Hazinenin açığı bu tür palyatif tedbirlerle kapanmaz. Bakın, 1994 yılın
da, şu ana kadar Hazinenin açığını kapatmak için, kısa adıyla Fak Fuk Fon diye bildiğimiz Falcir 
Fukara Fonunun 8,5 trilyon lirasını da Hazineye aktardınız. Sorun, bu tür aktarmalarla aktarmala
rı, Sayıştay denetiminden kaçırmakla çözülecek gibi değil. Fak-Fuk Fonu aslî işlevlerini yapamaz
ken; 10 trilyonluk bütçesinin 8,5 trilyonunu Hazinenin açığına kullanırken sadece şuradaki burada
ki kesintiden oluşan paraları değil, belki, bir fakire kömür parası olsun diye insanların yaptığı ba
ğışları dahi kullandınız; vahimdir durum! Bunları denetimden kaçırmakla da çok ileri adımlar ata
bilecek değilsiniz. , , 

Bakın, Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabında biriken paralar, aslında, Türkiye'de sağlık
lı bir özelleştirmenin temeli olabilir, mülkiyeti tabana yayma esprisinde, çalışanlara öncelik vere
cek bir kaynak olarak kullanılabilir. Bunu kesip kesip Hazine açıklarında kullanmakla özelleştir
menin içinde bir yer tutmanıza da imkân yok. 

Şimdi, Türkiye'de, bu hesaplan, bu Tasarrufu Teşvik Hesabını kullanabileceğiniz çok güzel bir 
model de var. Bu denenebilir birkaç yerde ; İş Bankası modeli, daha önce söylemiştim. Zaman mü
sait olmadığı için, İş Bankası modelini şu dakikada burada açmayabilirim; ama, ileriki maddelerde 
-Tasarrufu Teşvik Hesabına atıf yaptığınız başka maddeler var- açıklamaya çalışacağım; ama bel
ki yoruldunuz, belki sinirleriniz biraz gerildi; ama- lütfen... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Yok, yok... Yorgunluk var; ama, sinirlenme yok. 
BAŞKAN — Buyurun. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Hata üzerine hata yapıyorsunuz ve bir anda Hazinenin açı

ğını kapatmaya dönük, orada kaynak burada kaynak, şunu da kullanırım, Fak Fuk Fonun parası, 
oraya yapılan bağış, onun kesintisi, Tasarrufu Teşvik Hesabı derken, özelleştirmeyi de, bir garip, 
ne olacağı, nasıl uygulanacağı belirsiz bir hale çevirmektesiniz. 

Hâlâ bu yanılgıları, yanlışları düzeltme imkânları mevcuttur; yeter ki, çıksın da nasıl çıkarsa 
çıksın, yanlışsa, nasıl olsa Anayasa Mahkemesi düzeltir gibi bir duyguya, bu tasarının lehine oy ve
ren insanlar kapılmasın. Ondan sonra biz aşağılanıyoruz; biz, yargıçlar yasamanın yerine mi geçi-
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yor gibi bir tartışmaya -kendi görevimizi doğru dürüst yapmadığımız için- taraf olabiliyoruz. Buna 
hakkımız yok diye düşünüyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Gürkan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Ali Dinçer?.. Yok. 
Sayın Cevat Ayhan, buyurun. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşmekte olduğumuz 

720 sıra sayılı Özelleştirme Kanunu Tasarısının 32 nci maddesi üzerinde söz almış bulunmaktayım. 
32 nci maddede, 3417 sayılı Kanunun, 4 üncü maddesinin son fıkrası değiştirilmekte ve Çalı

şanların Tasarruflarını Teşvik Fonu meyanında kesilen paraların yatırılacağı yeni yer tarif edilmek
tedir. Daha önce, çalışanların bulunduğu yerlerde, onların adına, Ziraat Bankası şubelerinde açılan 
hesaba yatırılırken şimdi, doğrudan doğruya merkeze yatırılmaktadır. Tabiî, muhterem arkadaşımız 
Emin Bey de bütün tafsilatıyla ifade buyurdular; yani, 1988'de çıkan bu Kanunun amaç maddesin
de "Bu kanunun amacı, çalışanların aylık ve ücreüerinden tasarruf kesintisi yapılmasını, tasarruf
lara devlet veya ilgili işverenlerin katkıda bulunmasını, bağımsız çalışanların -yani, Bağ-Kur üye
lerinin, esnafın- gelirlerinin bir kısmının tasarrufa ayrılmasını temin etmek ve bu tasarrufların en 
iyi şekilde nemalandırılmasını sağlamak suretiyle, çalışanların tasarruf yapmalarını teşvik etmek
tir" şeklinde hüküm vardır. 

Bu paralar nerede; tabiî, birtakım yerlerde kullanıldı. Buradan ayrılmak isteyenlere bu paralar 
iade ediliyor mu; evet, aslı iade ediliyor, neması iade edilmiyor. Bu iadeyi de "beş-altı sene çalışa
cak, onbeş sene çalışacak" gibi birtakım şartlara bağlamış; yani, bu bir Deli Dumrul hikâyesi; ge
çersen 1 para geçmezsen 2 para... 

Ayrıca, biliyorsunuz, bu Kanuna göre, kesinti yüzde 2 ve 3 oranında yapılıyor; yüzde 2 oranın
da işçiden, yüzde 3 oranında işverenden; bu oranlar, yüzde 4 ve yüzde 6'ya kadar da yükseltilebi-
liyor; halen yüzde 2 ve 3 olarak uygulanmakta. Yine, o zaman Kartun çıkarılırken -tam Deli Dum
rul hikâyesi- geçici madde l'de (B) bendine bakarsanız, diyor ki: "10 ve daha fazla işçi çalıştıran 
işyerlerinde çalışmakta olan işçilerin, 3 üncü madde uyarınca tasarruf kesintisine tabi tutulması ge
reken ücretleri, 2822 sayılı Kanun hükümlerine göre yeni bir toplu iş sözleşmesi aktedilinceye ka
dar, işverenlerincc bu kanunun uygulanmasına mahsus olmak üzere yüzde 2 oranında artırılır." Ya
ni, kanunla, işverene "ücreti yüzde 2 artıracaksın" deniliyor. Hani serbest piyasa düzeni, ekonomi
si?!.. Adı var kendi yok; Zümrüdüanka kuşu... 

Değerli arkadaşlar, bakın, dünkü müzakerede ifade ettim; bugün, vergiler vatandaşın sırtına 
yükleniyor. Yine, burada da böyle; Gelir Vergisi alıyoruz çalışanlardan; Bağ-Kur'lu, işçi, memur, 
hepsi... KDV alıyoruz tüketenden. Fırından evine ekmek alan zavallı asgarî ücretli veya hiç ücret
siz sadakayla geçinen bir insan bile ekmek alırken yüzde 8 KDV ödeyecek. Değeri 5 bin lira mı; 
her somun ekmek aldığında Maliyeye 400 lira KDV ödeyecek. Fakir, oğluna ceket alacak, kışlık 
ayakkabı alacak, yüzde 15 KDV ödeyecek; kaşar peyniri aldıysa yüzde 22 ödeyecek. 

Bir de, Tasarrufu Teşvik Fonu diye bir şey getirmişiz. Ne tasarrufu teşviği ilave vergi almışız 
bal gibi de, vergi demeye korktuğumuz için, çekindiğimiz için "para verin tasarruf edeceğiz, bun
ları nemalandıracağız" demişiz. Hani nemaları; yok; uçtu. îşte hikâye bu. 

Değerli arkadaşlar, bu, aynı zamanda istihdamı da baltalayan bir uygulamadır Türkiye'de, iş 
hayatını da baltalayan bir uygulamadır. Neden; bakın, önümde istatistikler var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
CEVAT AYHAN (Devamla) — OEGD ülkelerinde, ortalama, brüt ücretin yüzdesi olarak net 
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ücret ve kesinti oranları, yüzde 10,11,12,14,15, bu mertebede; OECD ortalaması yüzde 15, Tür
kiye ortalaması yüzde 39'dur; yani, çalışanların sırtına, aşağı yukan 3 misline yakın vergi yükü ve 
diğer yükleri getiriyoruz. Tabiî, böyle olunca, işveren, ya kaçak işçi çalıştırıyor ya asgari ücretle 
çalışıyor gösteriyor; yani, çalışma hayatını, kendimiz, elimizle sabote ediyoruz. 

Hiç olmazsa, topladığımız bu vergileri, iş hayatında, çalışma hayatında verimliliği artıracak, 
prodüktiviteyi artıracak sahalarda kullansak; neredee!.. Bakın, önümde yine istatistikler var, ra
kamlar var; görünen şu: Türkiye'de çalışanlann işgücü verimliliği bakımından tabloya baktığımız
da, kişi başına 4 bin, 5 bin dolar yıllık verimlilik, prodüktivite, üretim -adına ne derseniz deyin- sa
nayileşmiş ülkelerde, bu rakam 25 bin dolar, 27 bin dolar mertebesindedir; hatta, bazı ülkelerde 30, 
32 bin dolara kadar çıkar. 

Bu fona, cebrî olarak işverenden ve işçiden belli bir oranda para kesiyorsunuz; hiç olmazsa, sa
nayide verimliliği artıracak, prodüktiviteyi artıracak birtakım uygulamalara gidin ve emekle daha 
fazla üretim olsun, Türkiye'nin rekabet şartları da gelişsin. Ama, biz bu paralan alıp piyasaya faiz 
ödüyoruz, borç ödüyoruz, şunu yapıyoraz bunu yapıyoruz. Yani, hep iyi niyetle ihdas edilen mü
esseseler, sonunda, maalesef, dejenere ediliyor. İşte, bu ilave vergileri de, gariban çalışanlardan ve 
işverenlerinden almışız. Şimdi, bu da yetmemiş; yetmiş yıllık KİT'leri haraç mezat satacağız, borç 
ödeyeceğiz. 

Burada, geçen haftaki bir konuşmamda, 21 Eylülde, Amerikan Senatosunda yapılan bir müza
kerede, Türkiye'deki büyükelçiye "çabuk, 1995'te borçları ödeyecek tedbiri al, özelleştirmeyi yap
tır" dendiğini, bizzat söyledim. Bugün de, Sayın Korkmazcan ifade etti; Merkez Bankası Başkanı, 
"satacağız, ödeyeceğiz" diye, Amerikalılara teminat vermiş. İşte, özelleştirmenin de mahiyeti bu. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Soru soracak arkadaşımız?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır. 
Önergeleri önce geliş sırasına göre okutup, sonra da aykırılık derecesine göre işleme koyaca

ğım. 
Önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 32 nci maddesinin ilk cümlesinin aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Nevzat Ercan Ali Uzun 

Sakarya Zonguldak 
Cemal Alişan Nurhan Tekinel 

Samsun Kastamonu 
Adnan Türkoğlu Işın Çelebi 

Çorum İzmir 
Madde 32. — 9.3.1988 tarihli ve 3417 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası aşağıda

ki şekilde yeniden düzenlenmiştir: 
Gerekçe : Anılan kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası Anayasa Mahkemesince iptal edildi

ği için ifadenin önerilen şekilde değiştirilmesi zorunluluk arz etmektedir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 32 nci maddesinin ikinci satırında yer alan 

"T.C. Ziraat Bankası" ifadesinin "T.C. Merkez Bankası" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. • • » ' • • 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

A. Yalçın Öğütcan 
Adana 

Turgut Tekin 
Adana 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Sezai Özbek 
Kırklareli 

Gerekçe : Tasarruf Teşvik Hesabının Merkez Bankasında açılması daha uygun olacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 32 nci maddesinin ikinci satırında yer alan 
"eden ayın sonuna kadar" ifadesinin "eden ayın 15'ine kadar" şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Sami Sözat 
Balikesir 

Turgut Tekin 
Adana 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

A. Sezai Özbek 
Kırklareli 

A. Yalçın Öğütcan 
Adana 

Gerekçe ; Tahsil edilen paraların, takip eden ayin 15'ine kadar bankaya yatırılmasıyla tasarruf 
sahiplerinin hakları korunmuş olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 32 nci maddesinin ikinci satırında yer alan 

"T.C. Ziraat Bankası" ifadesinin "T.C. Halk Bankası" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Abdullah Kınalı 

- Hatay 
Turgut Tekin 

Adana 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Ahmet Sezai Özbek 
Kırklareli 

A. Yalçın Öğütcan 
Adana 

Gerekçe : Bu hesabın Halk Bankasında açılması ile bir kamu bankası olan Halk Bankasına kat
kıda bulunulmuş olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göre işleme tabi tuta
cağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 720 sıra sayılı kanun tasarısının 32 nci maddesinin ikinci satırında yer alan 

"T.C. Ziraat Bankası" ifadesinin "T.C. Merkez Bankası" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Turgut Telcin 
• ' • ' • _ . . (Adana) 

ve Arkadaşları 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Sayın Başkan, karar yetersayısı aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmadı. 
Söz talebi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... -Karar yetersayısı arayacağım tabiî- Kabul 

etmeyenler... 
RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Karar yetersayısı aranması usulsüz isteniyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, talep var; oylamadan önce talep edildi. 
Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 32 nci maddesinin ikinci satırında yer alan 

"T.C. Ziraat Bankası" ifadesinin, "T. Halk Bankası" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

(Adana) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN— Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmadı. 
Önerge sahibinin söz talebi var mı? Yok. 
Önerge oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş

tir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun tasarısının 32 nci maddesinin ikinci sıtarında yer alan 

"eden ayın sonuna kadar" ifadesinin "eden ayın onbeşine kadar" şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN— Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı. 
Önerge sahibinin söz talebi var mı? Yok. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 32 nci maddesinin ilk cümlesinin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Madde 32. — 9.3.1988 tarihli ve 3417 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası aşağıda
ki şekilde yeniden düzenlenmiştir." 

Nevzat Ercan 
(Sakarya) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Hükümet olarak kaülıyoruz 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon çoğunluğu olmaması sebebiyle katılamadı; Sayın Hü

kümet katıldı. 
Önerge sahibinin söz talebi var mı? Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş

tin 
Değerli milletvekilleri, 32 nci maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle 

oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 32 nci madde, önerge istikametinde
ki değişiklik şekliyle kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, saat 23.50'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 23.27 

_—__— © ;—, 
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SEKİZİNCİ OTURUM 
Açılma Saati :23.50 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Işılay SAYGIN (İzmir), Kadir BOZKURT (Sinop) 

• — • — o - — • — -

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 37 nci Birleşiminin Sekizinci Oturumunu açı
yorum. 

V. - 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. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini aldılar. 
Değerli milletvekilleri, 33 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 33. — 3417 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 5. — Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı 4 üncü maddeye göre açılacak hesapta topla

nan paraları, Yüksek Planlama Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde, gayrimenkul alım satımı
na yönelik yatırımlar hariç olmak üzere, her türlü menkul kıymetler ve verimi yüksek yatırımlara 
yatırmak suretiyle nemalandırır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Emin Kul, Refah Partisi 
Grubu adına Sayın Zeki Ünal, söz istemişlerdir. 

Kişisel söz talebinde bulunanlar : Sayın Hacaloğlu, Sayın Gürkan, Sayın Dinçer ve Sayın Ay
han. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Kul; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 33 ün

cü maddenin değiştirilmesiyle ilgili teklif de, yine, 32 nci madde de olduğu gibi, usule ve hukuka 
aykırı gözüküyor; çünkü, 33 üncü maddenin değiştirmesini istediği 3417 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesi, Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir; zira, 30.5.1994 tarihli 533 sayılı Kanun Hük
münde Kararname, Anayasa Mahkemesinin 21.7.1994 tarihli kararıyla iptal edilmiş olduğundan, 
tasarıda teklif edildiği şekliyle değil, "3417 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeni
den düzenlenmiştir" diye düzeltme yapılarak teklif edilmesi gerekir. 

Sayın Başkan, müdahalenizle düzeltilmesini istirham ediyorum. Bu konuda, şu anda veya bi
raz önce ikazımız üzerine verilmiş bir önerge, belki de mevcuttur. 

Şimdi, görülüyor ki, kanun tasarıları, gerek komisyonlarda gerekse Genel Kurulda, sadece ço
ğunluk anlayışıyla hareket edilerek süratle geçirilmek istenirken, işte, böylesine usul hataları da ya
pılabiliyor. Bunları her zaman düzeltmek mümkün de, esasta yapılan hataları, 32 nci madde üze
rinde saydığım şekliyle -bu maddeye gelene kadar yer alan ve üzerinde durduğumuz maddelerde 
saydığım şekliyle- düzeltilmesi mümkün olmayan konular olarak ortada kalıyor. 
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Bakınız, 32 nci maddede söyledim: Yüksek Planlama Kurulu kararıyla, çalışanların, tasarrufa 
teşvik edilmesiyle ilgili hesapta nemalandınlan çok büyük miktardaki bir meblağ, maalesef, nema-
landırmayla ilgili işlemler sonucu, işçinin ve memurun 50 trilyon lirası buharlaşmıştır. Bir taraftan, 
işçi ve memur, bugünkü, geçim şartları altında kıvranırken, bir taraftan da kendilerinden kesilen ta
sarrufa teşvikle ilgili hesaplar ve nakitler, maalesef, bu şekilde işlem görmektedir. 

Şimdi, bütün bunlar ortadayken ve bugüne kadar, Mecliste, bu kanun tasarısı üzerinde yaptığı
mız eleştiriler, basın mensupları tarafından açıkça izlenirken, sadece, bu kanun tasarısının çıkarıl
masında geç kalındığı gibi bir izlenim, sürekli kamuoyuna pompalanmakta ve Özelleştirme Kanun 
Tasarısının çıkması halinde, Türkiye'deki bütün sorunların sanki halledileceği varsayımından hare
ket edilerek, sürekli gerçek dışı neşriyat da yapılmaktadır. Ayrıca, bu gerçek dışı neşriyat, televiz
yon reklamlanyla da beslenmektedir. Bugün, ülkenin en çok satan gazetelerinden biri olan bir ya
yın organında, birinci sayfada "kamu iktisadî teşekküllerinin tamamının kapatılması halinde, çok 
daha kârlı olunacağı ve tamamının kapatılıp, çalışanların ücretinin verilmesi suretiyle yapılacak bir 
işlemin ülkenin yararına olacağı" şeklinde manşetten bir haber verilmiştir. 

Önce şunu ifade edeyim: Özelleştirilecek kuruluşlar, toplam sanayi üretiminin yüzde 26'smı 
yapıyorlar ve sektörler olarak baktığımızda da, enerjinin yüzde 59.2'sini, madenin yüzde 86.6'sını 
üretiyorlar; ulaştırma ve haberleşmenin yüzde 32'sini teşkil ediyorlar; bankacılık sektörünün 
32.3'ünü meydana getiriyorlar. 

500 büyük sanayi kuruluşunun durumuna baktığımızda; üretimden satışlarını yüzde 41'ini, bu 
özelleştirilecek kuruluşlar teşkil ediyor; Öz sermayenin yüzde 50'si yine bunlarda; net aktiflerin 
yüzde 55'i yine bunların; yaratılan katma değerin de yüzde 35'ini bu kuruluşlar yaratıyorlar. Hele, 
özel sektörün ilgi duymadığı alanlardaki mevcudiyetleri gerçeğini de gözetirsek, bu kuruluşların 
kapatılmasıyla, büyük bir mal ve hizmet boşluğunun doğacağı açıktır; ama ülkenin en büyük basın 
organlarından biri, -farkında bile değil- kamuoyuna bu manşeti sunmakta hiçbir sakınca görmüyor. 

Bilmiyor ki, 900 trilyonluk satış hâsılatı, kapatılmayla bir anda yok olacaktır. Bu kuruluşlar, 
Kurumlar Vergisinin üçte birini, toplam vergi hasılatının yüzde 30'unu ödüyorlar. Bu kayıpların da 
ne olacağı, bu manşet atılırken, hiçbir zaman düşünülcmemiştir. 

Acaba, böyle manşetler bilmeyerek mi atılıyor ve halk bu yönde kanalize edilmek isteniyor; 
hayır, bilerek yapılıyor. Acaba, üretimden doğan boşluklar ne olacak? Acaba, devletin bu kayıpla
rı ne olacak? Konsolide bütçe açığı, KİT zararlarından çok daha fazladır. Bunu, böyle büyük bir 
basın ve yayın organının bilmesi lazım. 

Özelleştirmede öncelik verilen kuruluşlarda, yani kapsama alınarak haklarında özelleştirmeye 
karar verilen kuruluşlarda çalışan 72 118 işçi, 400 tirilyonluk satış hâsılatı meydana getiriyor ve o 
kadarlık satış hâsılatı elde ediliyor; ama, özelleştirilmesi sonraya bırakılanlarda, 290 bin işçi, 545 
trilyon liralık satış hâsılatı meydana getiriyor. Yani, önce en kârlı yerler özelleştirmeye sunuluyor; 
fakat, 72 bin kişiye karşılık, 400 trilyon liralık hâsılat elde edilen yerler elden çıkarılırken, 290 bin 
kişinin çalıştığı ve ancak 545 trilyonluk satış hasılatı elde edilen yerler bırakılıyor. Acaba, bu geri 
bırakılmayla, yine kamu açıklan kapatılmış mı olacaktır?.. 

KİT'lerin faiz ödemeleri 1992 yılında 22,5 trilyon lira; ama, 1994 yılında 80,1 trilyon lira ve 
faiz ödemeleri, bu açıkların içinde, açıkların meydana gelmesinde en büyük yeri işgal ediyor. 

Bakınız, konsolide bütçede, faiz ödemeleri 302 trilyon; fakat, KİT'lerin faiz ödemeleri 80,1 tril
yon... 

Şimdi, halkta, "KİT'ler kapatılırsa çok daha kârlı olur. Onun için, bu özelleştirme kanunu her 
şeye ilaçtır. Bunu da Mecliste muhalefet partileri geciktiriyor" gibi bir intiba yaratmak için, böyle
sine manşetler, fütursuzca çekilebiliyor; fakat, bu manşetleri çeken basın organları; acaba, şu beya
nı nasıl değerlendirecekle!4; bakınız, Sayın Tansu Çiller, 3 Mayıs 1991 tarihli Güneş Gazetesinde 
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ne diyor : "KİT'lerin kapatılması büyük bir hatadır. Hiçbir kurtarma imkânı kalmayıp, kapatılabi
lir; oysa, KİT'ler ek yatırımlar yapılarak, ülkeye yeniden kazandırılabilir; ama, bu durumda KİT'le
ri kapatmak, büyük bir acz ve devletin iflasını gösterir, bu yüzden de birçok insan işsiz kalır." 

Yine, Güneş Gazetesinde, Sayın Çiller, 7.1.1991 tarihli başka bir beyanında, "Türkiye'deki sos
yal çalkantıların önlenmesi için, işçi ücretleri yükseltilmelidir" Üiyor. 

Şimdi, burada, özelleştirmeye gerekçe olarak, bir taraftan yüksek ücretler gösteriliyor, bir ta
raftan da, Sayın Başbakan, "Türkiye'deki sosyal çalkantıların önlenmesi için, işçi ücretleri yüksel
tilmelidir" diyor ve bunu 1991 tarihinde söylüyor... 

Ayrıca, 1989 ve 1991'de verilen ücret zamlarının, KİT'leri perişan ettiği de, bu kürsüden, yine, 
kendileri veya arkadaşları tarafından ifade ediliyor. 

Bütün bu çelişkiler apaçık ortada iken, bu manşetleri çekenler, böyle manşetlerle halka tam ter
sine intiba vermeye çalışanlar; acaba, neyi elde etmiş olacak?.. İşte, 33 üncü maddede de, tekrar, 
Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen esaslar dahilinde, çalışanlann tasarrufa teşvik edilmesiyle 
ilgili hesaplann idare edileceği yazılıyor. 

Yüksek Planlama Kumlunun kimlerden müteşekkil olduğuna baktığımız zaman; Yüksek Plan
lama Kurulunun Başkanı olarak, Sayın Başbakanı görüyoruz. Yine, Başbakan Yardımcısını, iki 
Devlet Bakanım, Bayındırlık ve İskân Bakanını, Maliye Bakanını vesaireyi görüyoruz. Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşar Vekilliği dışında, hepsi, bakan ve başbakan seviyesinde insanlar. Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nereye bağlı; Başbakanlığa ve Bakanlar Kurulunun denetimine, 
yönetimine bağlı. ' 

Geçmişte yaptırılan nemalandırmayla, çalışanların tasarrufa teşvik hesabı ne olmuş; iktisaden 
güçsüz olan kesimin (işçinin, memurun) 50 trilyonu buharlaştırılmış. Şimdi, aynı uygulama, aynı 
yetkiler, üstelik de hukuka aykırı bir teklif şeklinde getirilerek, burada tekrar ediliyor. Ondan son
ra da, "Meclis çalışmıyor" deniliyor... Meclise/sadece, çoğunlukla ve aceleyle bazı işleri yaptırmak 
isterseniz; ondan sonra da yaptığınız işlemler, hedeflerinin tam dışına doğru saptırılırsa; elbette ki, 
Meclis ve milletvekilleri, dikkat ve itinayla hareket etmek mecburiyetindedirler. 

Biz, burada, kendi mantığı içerisinde, tasarıyı düzeltmeye ve öneriler getirmeye çalışıyoruz. Bu 
önerilerimizi yanlış değerlendirip, kamuoyuna yanlış şekilde yansıtmanın doğru olmadığı kanaatiy
le, saygılanmı arz ediyoram. 

BAŞKAN — Sayın Kul, teşekkür ederim. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Zeki Ünal; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL (Karaman) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görü

şülmekte olan 720 sıra sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Özelleştirme Uy
gulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 33 üncü maddesi üzerindeki görüşlerimi arz etmek üzere, Re
fah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, daha önce kabul edilen 28 inci ve 29 uncu maddelerde, Kamu Ortaklı
ğı Fonu, kaynakları ve kullanım alanları sıralanırken, Hazineye, gelir ortaklığı senetleri ve her tür
lü kıymetli evrakın satışı ve satın alınması; ayrıca, Kamu Ortaklığı Fonu gelirlerinin asgarî yüzde 
10'unün kalkınmada öncelikli yörelerdeki istihdamı artırıcı yatırımların finansmanında kullanılma
sı ve Fon bakiyelerinin, kısmen veya tamamen, kamu bankalarında nemalandırılması konusunda 
yetki verilmiş bulunmaktadır. 
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Yine, geçen ve kabul edilen 29 uncu maddenin son fıkrasında, "kamu bankaları dışında nema-
landırmaya ilişkin usul ve esaslar ise, Hazine ve Dışticaret Müsteşarının teklifi üzerine, Başbaka-
nanm onayı ile belirlenir" denilmektedir. Neticede, uygulayıcı olarak, Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı gösterilmektedir. 

Görüşmekte olduğumuz, 33 üncü maddede Hazineye önemli yetkiler verilmekte ve şöyle de
nilmektedir. "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 4 üncü maddeye göre açılacak hesapta toplanan 
paraları, Yüksek Planlama Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde, gayrimenkul alım satımına 
yönelik yatırımlar hariç olmak üzere, her türlü menkul kıymetler ve verimi yüksek yatırımlara ya
tırmak suretiyle nemalandırır." 

Değerli arkadaşlarım, burada, esas arz etmek ve üzerinde önemle durmak istediğim konu, kıy
metli kâğıt ihracında ve paraların nemalandırılmasında, Hazinenin... 

BAŞKAN — Sayın Ünal, bir dakikanızı rica edeyim... 
Değerli milletvekilleri...Sayın milletvekilleri, arkadaşımız burada konuşma yapıyor... Sayın 

milletvekilleri, rica ediyorum... 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Memleket meselesini konuşuyoruz. 
BAŞKAN- Sayın Hatip de memleket meselesini konuşuyor ve konuşma hakkı da Sayın Hati

bin... 
Buyurun. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) — ...ve kamunun daha dikkatli olmasıdır. Daha evvelki uygulama

larda bazı hatalar yapılmıştır. Bu konuyla ilgili bir misal vermek istiyorum. Bilindiği gibi, Ameri
kan Dolan, dünya borsalarında değer yitirdikçe Türkiye'nin dış borcu artmaktadır. Dolar, mark ve 
yen karşısında değer yitirmeye devam ederse, ödemeler düzenli yapılsa bile, dış borç, 1995 yılı 
mart ayında 70 milyar dolara çıkacak demektir. Dolar, Ocak 1994'ten bu yana, mark ve yen karşı
sında yüzde 14 değer yitirmiştir. Doların, mark ve yen karşısında bu kadar değer kaybedeceğini„ 
tahmin edemeyen Merkez Bankası ve Hazine, kur riskini elimine eden hedging pozisyonuna da gi
rememiştir veya girmemiştir. Yani, Türkiye, 1994 yılında, zorluklarla biriktirdiği rezervle 7 mil
yar dolar ödeme yapmasına rağmen, dövizlerini yabancı banka ve ülkelere hibe etmiş duruma düş
müştür. 

Türkiye, doların yanı sıra, ağırlıklı olarak yen ve mark olarak da borçlanmaktadır. Son açıkla
nan resmî dış borç rakamına göre, 1993 yılı sonu itibariyle, Türkiye'nin 31,1 milyar dolar borcu
nun yanında, 19,1 milyar dolar karşılığı mark, 10,1 milyar dolar karşılığı yen borcu vardır. Geçen 
yıl Japon piyasalarına bol bol bono satarak borçlanan devlet, yenin dolar karşısında bu kadar değer 
kazanacağını tahmin edememiştir. Türkiye'ye çok az Japon Yeni girişi olması da, bu para cinsin
den borçların, dolar satılarak ödenmesine neden olmaktadır. 

1994 yılı başında, bildiğiniz gibi, 1 dolar, 112 yen iken, şimdi 90 yene düşmüştür. Böylece, 21 
Ekimdeki tahminî rakamlara göre, Japon Yeni cinsinden borçlarımız, 14,2 milyar dolara çıkmıştır. 
Yılbaşında 19,1 milyar dolar olan mark cinsinden borçlarımız, 22,4 milyar dolara çıkmış durumda
dır; çünkü, 1994 yılı başında, 1,73 mark olan dolar, şimdi 1,49 marka düşmüş bulunmaktadır. Zan
nediyorum, Sayın Bakan ve Hazine yetkilileri, bu konuyu çok yakından takip etmektedirler ve bir 
taraftan borç öderken, öbür taraftan, borçlarımızın azalmadığını ve giderek, maalesef, çoğaldığını 
görmekteyiz. 

Bunun dışında, değerli arkadaşlarım, paraların nemalandırılmasıyla ilgili olarak da, biliyorsu
nuz, bu senenin ilk üç ayı içerisinde, kamu bankalarının özel bankalara yatırmış olduğu dövizleri
nin tamamen battığını görmekteyiz. Bildiğiniz gibi, TYT Bank, Marmarabank ve Impexbankta, ya-
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ni her üçünde, kamu bankalarının tam 85 milyon dolan batmıştır. Aslında, bu batık kredi hikâyesi, 
tabiî, yeni değildir; daha önceki dönemlerde de mevcuttur. 9.11.1993 tarihinde, Sayın Başbakan, 
bir milletvekili arkadaşımızın soru önergesine verdiği cevabî yazıda, 1990 yılından itibaren, 1993 
yılı sonuna gelinceye kadarki batık kredileri, burada, kendileri ifade etmişlerdir. 

1990 yılı öncesi rakamlardan burada bahsetmek istemiyorum; sadece 4 yıllık, bir de bu yılın 
yansını kabul edecek olursak, 4,5 yıllık bir hesap yapmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlanm, Sayın Başbakanın vermiş olduğu bilgiye göre -kümülatif olarak, bu ra-
kamlan, ifade etmek istiyorum-1990 yılında batık kredi toplamı 2,2 trilyon, 1991 yılında 4,79 tril
yon, 1992 yılında 5,2 trilyon, 1993 yılı sonu itibariyle de 5,6 trilyondur. Bunlar, batık kredidir ve 
9.11.1993 tarihi itibariyle verilmiş bilgilerdir. 

Ben, bunları, bugünkü kura göre hesapladım ve değerlendirdim. 1990 yılındaki batık krediyi, 
bugünkü kura göre değerlendirdiğimiz takdirde, tam 30,8 trilyon tutmaktadır; 1991 yılındaki kre
diyi değerlendirdiğimiz zaman, 23 trilyon tutmaktadır; 1992 yılındaki krediyi, yine aynı şekilde 
günümüz kuruna göre hesapladığımız zaman, 1,9 trilyon tutmaktadır; 1993 yılında da 1,4 trilyon 
tutmaktadır ki, toplam 57 trilyonu bulmaktadır. 

Şimdi, 85 milyon dolar da üç bankada kaybolduğuna göre; yani, TYT Bank, Impexbank ve 
Marmarabank'ta, bu paralar battığına göre, bu 3 trilyon parayı da, bunun üzerine eklediğimiz tak
dirde, tamamı 60 trilyon etmektedir ki, bu para da, bugün, ortalama olarak bir aylık devlet masra
fını karşılayabilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, burada, arz etmek istediğim konu şudur: Her şeyden evvel, tabiatıyla, 
ülkemizin birçok sorunu vardır. Yıllardan beri dış ticaret açığı vardır. Cari işlemler açığı, son za
manlarda düzelmiş görünmektedir; ancak, şunu ifade etmek istiyorum ki, şayet, nemalandırmalar-
da ve dünya piyasalanna kıymetli kâğıt ihracında dikkatli olunmazsa, ülkemizin fevkalade bir za
rarın içerisine gireceği gayet açıktır. Bunun için, şahsen, Hükümetin bu konuda dikkatlerini çek
mek istiyorum. 

Bu hesaplan kendim yaptım, şayet bu hesaplarda herhangi bir hata varsa, Sayın Bakanımızdan 
doğru bir hesap bekliyorum. Burada önemli olan, gerçeğin ortaya konulmasıdır. Rakam hatası ola
bilir; ancak, benim yaptığım hesap budur. Sayın Bakanımızdan bu konuyla ilgili açıklama bekliyo
rum. 

Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Ünal. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahsı adına, Sayın Hacaloğlu. 
Vaz mı geçtiniz efendim?.. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Ben de şahsım adına söz istiyorum Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim Sayın Gökalp; söz kaydınızı yapayım, usule ve yön

teme uygun olsun... 
Sayın Gürkan, buyurun efendim. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, söz hakkımı Sayın Gökalp'e devrediyo

rum. 
BAŞKAN — Söz hakkınızı Sayın Gökalp'e devrediyorsunuz. 
Sayın Gürkan, affedersiniz, size daha sonra söz vereceğim. 
Buyurun Sayın Gökalp. 
ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, bu günleri de mi görecektik? 
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BAŞKAN — Sayın Türkoğlu, gördükleriniz az geldi galiba. (Gülüşmeler) 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Sayın Başkan, hatibin sesi çok yüksek, mikrofonu biraz 

kısın. 
BAŞKAN - Gökalp'in mi?.. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)-Evet efendim. 
BAŞKAN — Ben, onun sesini seviyorum efendim. 
Buyurun Sayın Gökalp. 
Bir dakika efendim... Biz de hepten kesmişiz yani..,, (Gülüşmeler) 
Buyurun efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Ben buraya yönelmişken, orada bir arkadaşım, GAP'ı gördün mü dedi. Evet, GAP'ı gördüm. 

GAP, Türk Ulusunun ortak gururu, gözünün nurudur. GAP'ta emeği olan, gelmiş geçmiş tüm siya
sal iktidarlara ve hükümetlere; işçisiyle memuruyla GAP'ın yapımında gayret sarf etmiş tüm insan
lara, buradan şükranlarımı bir kez daha arz ediyorum. 

Evet, Sayın Hacı Filiz, GAP hepimizindir. Lütfen, kimse GAPı bir siyasî malzeme olarak kul
lanmasın; çünkü, GAP, Türk halkının özverisiyle, Hazinede toplanan vergileriyle yapılmış; dünya
da eşi ve benzeri az olan bir şaheserdir; bununla hep birlikte övünelim. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, burada, gelmiş geçmiş tüm KİT'lerle övünüyoruz; GAP'la da övü
nüyoruz. 

1929 yılında dünya ekonomisinin sıkıntıya girdiği dönemlerde, genç Türkiye Cumhuriyetin
de, gerekli yatırımların devlet ve hükümet tarafından yapılmasıyla, bugün, beğenmediğimiz, onla
rı kapatmaya çalıştığımız KİT'ler ortaya çıkmıştır. Kamu iktisadî teşebbüsleri, 1925'ten sonra ku
rulmaya başlamıştır; ama, gelin görün ki, 1929'da temelleri atılan o KİT'ler, bugün, tabir yerindey
se, har vurup harman savrulmak istenmektedir. Burada, hiçbir parti, -devletin 1929-1930'lardaki 
durumunu nazara alarak, o günkü şartları değerlendirerek- devletin ekonomide tam egemen olma
sını istememektedir. Devlet, elbette yoğurt satmamah, süt satmamalı, hayvancılıkla uğraşmamalı; 
ama, bu halkın parasıyla yapılmış olan KİT'leri, bir çırpıda elden çıkarmak sağduyuyla bağdaşmaz 
arkadaşlarım. 

Bakınız, elimde bir kitap var, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun hazırlamış ol
duğu bir kitap. Bu kitapta, KİT'lerin 1985 yılından sonraki kâr ve zararları gösteriliyor. Buna gö
re, tüm KİT'ler; 1985 yılında 1 trilyon 274 milyar lira, 1986 yılında 1 trilyon 124 milyar lira, 1987 
yılında 1 trilyon 209 milyar lira, 1988 yılında 1 trilyon 413 milyar lira ve 1989 yılında da 1 trilyon 
504 milyar lira kâr etmiştir. İşte, günah keçisi olarak gördüğümüz, ekonominin üzerinde kambur 
olarak gördüğümüz KİT'ler, yani kamu iktisadî teşebbüsleri, 1989 yılına kadar kâr etmiştir, ama, 
1989 yılında, Türkiye Cumhuriyeti Devletini idare eden Hükümeti teşkil eden partinin felsefesi ve 
bugünkü Hükümeti teşkil eden partilerin felsefesi aşağı yukarı aynıdır; onlar da KİT'leri har vurup 
harman savurmuşlardır, bugünkü zihniyet de har vurup harman savurmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafınadan kapatıldı) 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — 1990 yılında 1 trilyon 424 milyar lira zarar var. 1991 yılın

daki zarar 20 trilyon 403 milyar liraya ulaşmıştır. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; KİT'leri satıp savmak çare değildir. Çare, ekonomik gücü 

olan kurumlardan ve insanlardan daha fazla vergi alarak; az kazanandan az, çok kazanandan çok 
vergi alarak, ekonomiye katkı sağlamaktır. KİT'leri sattınız savdınız; KİT'ler satıldıktansonra ne iş 
yapacaksınız?.. Vergileri nasıl toplayacaksınız?.. Kamu harcamalarını nasıl yapacaksınız?.. 
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Bu bakımdan, teknolojisinin yenilenmesi sermaye artırımının sağlanması, özerkleştirilmesi, si
yasetten arındırılması ve üretken bir yapıya kavuşturulmasıyla, bu kuruluşlarımız (KİT'ler) fevka
lade yaşar; şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da ekonomiye katkı sağlamaya devam eder. 

Zamanımın dolduğunu biliyorum; bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Kurulu tekrar selamlıyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Gökalp, teşekkür ediyorum. 
Sayın Gürkan, buyurun efendim. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Seni alkışlayacağımı bildiğin için konuşuyorsun... 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Lütfedersiniz Sayın Balyalı. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çalışanların tasarruflarını teşvik hesabında toplanan pa

raların nemalandırılmasıyla ilgili bir maddeyi görüşüyoruz. 
Şimdi, burada, çok kabaca şunu düşünmek olası: KİT çalışanlarının özelleştirme yaptığımızda, 

bir bölümü işsiz kalacaktır. KİT çalışanlarının tasarrufu teşvik hesabında parası yok mu; kuşkusuz 
var. O halde, nema yöntemleri arasında şöyle bir değişiklik, hem özelleştirmenin amacına çok uy
gun olurdu hem de toplumda yükselen bir talebin yanıtlanmasına olanak tanırdı: Talep hâlinde, 
özelleştirme kapsamına alman kuruluşlarda, o kuruluşlarda çalışanların tasarrufu teşvik hesapları, 
hisse alımında kullanılabilir... Böylece, özelleştirmenin, gerçekten, mülkiyeti tabana yayma, çalı
şanlara bu kuruluşları öncelikle satma özeti veren evrensel ilkelerine uygun davranabilirdik. Böy
le bir önergeyi biz düşündük; ama, Sayın Turgut Tekin'in Guinness Rekorlar Kitabına girecek ça
lışkanlığı, bizi engelledi; onun için, dilerim siz düşünebilirsiniz. 

Türkiye, bu bahsettiğim konuda, dünyaya örnek olan bir modeli de geliştirmiş. Burada, zaman 
zaman birkaç defa tekrarladım, Türkiye İş Bankası modelini. Şu anda, Türkiye'nin 1920'li yıllarda 
geliştirdiği, gerçekleştirdiği ve başarıyla bugüne taşıdığı Türkiye İş Bankası modeli, İngiltere'de, 
on küsur yıllık özelleştirme denemesinden sonra varılan noktadır. Bu modelde, yüzde 30-35 dola
yında bir hisse, çalışanların oluşturduğu, o kuruluşta çalışmakla üyeliğin kazanıldığı bir sandığa 
aittir. Bu, şu an özelleştirmeye yönelen dünyada, kamu kuruluşlarına öncelikle ticarî serbesti sağ
lamanın güvencesini oluşturmaktadır; yanı sıra, hisse yapısıyla da çalışanlara bir imkân tanımakta
dır. Böyle bir olay neyi önler; her şeyden önce, KİT'lerde, atanmış -memur statüsündeki- kişiler
ce yönetimi önler; yani, bu olgu, yönetimde memur statüsünü yok eder, onu aşar, en yetenekli yö
neticiyi seçme imkânını sağlayabilir. 

Bakın, bugün Türkiye İş Bankasında kimin genel müdür olacağı yıllar, öncesinden bellidir; bir 
büyük hata yapmazsa, o kişi, o çalışan, genel müdür olacaktır. Aynı olayı, pilot, örnek kuruluşlar 
seçerek uygulayabiliriz. 

Bu noktada, iktidarlar, en uyumlu, kendisi için politize olacak yönetimleri oluşturma şansını da 
yitirirler; KİT yönetimleri, politik etki altında kalmaktan da kurtulabilirler; ama, her nedense, eko
nominin vardığı bu noktada, kaderini, kamu ekonomik kuruluşlarının blok satışlarına bağlamış ve 
de özellikle yabancılara blok satışına bağlamış olan Hükümetimiz, dünyaya örnek olmuş Türki
ye'nin canlı modelini şöyle bir değerlendirmekten kaçınıyor; hatta ve hatta... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürkan. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — ... bilebildiğim kadarıyla, Emlak Bankası, kendisi için, İş 

Bankasına uygun bir özelleştirme modelini Hükümete teklif etti; fakat, bunlar ciddîye alınmıyor. 
Blok satışa, özellikle de yabancılara blok satışa yönelinmesinin çok temel nedeni... 
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Bakın, -Meclis kütüphanesinde var- Euromoney Dergisine göre Türkiye, kredi değerliğinde, 
risk faktöründe, ekonomik olarak, 1992 yılından bu yana 24 sıra kaybetmiş; 1992 yılında dünyanın 
37 nci ülkesi iken -bir sıralamada, 1 inci değil, 2 nci değil, 3 üncü değil, ama 37 nci bugün, 61 in
ci ülkesi ve basan grafiklerinde, yüzde 50'lik kritik sınırın altına düşmüş. Bu düşüşün hızı da, 1994 
martından 1994 eylülüne kadar. Bunlar, dünyanın en ciddî kuruluşlannın verdiği puanlarla olur. 

Belki, sıraladığınız, öncelik verdiğiniz, kamu ekonomik kuruluşlarını, 3-5 milyar dolara, yok 
pahasına satarak, Türkiye'yi, bu kredi sıralamasında, -kredideğerliği, kredi riski sıralamasında- 3 
puan, 5 puan yukarı çıkarabilirsiniz; ama, bu 3 puan, 5 puan yukarı çıkarma uğruna, yapısal dönü
şümleri gerçekleştirmezken, ne yazık ki, bu yasayla, bu yasadaki mantıkla, ülkemizin, çocukları
mızın geleceğini ipotek altına almaktasınız. O ipoteği kaldırabilecek, düzeltme yapılabilecek mad
delerden teki de, şu anda görüşmekte olduğumuz 33 üncü maddedir. 

Bu anlayışla, belki umutsuz bir vaka olsa da, bir değişiklik yoluna gitmenizi önerip, beni din
lediğiniz için size teşekkür ediyorum.-

BAŞKAN — Sayın Gürkan, teşekkür ediyorum. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Erdal, soru mu sormak istiyorsunuz? 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Evet efendim. 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Sayın Erdal, Sayın Bakandan soru soracak. 
Başka soru sormak isteyen var mı efendim? Sayın Ünal da soru soracak. 
Başka soru sormak isteyen var mı? Yok. 
Soru soracakların kayıt işlemi tamamlanmıştır. 
Buyurun Sayın Erdal. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakana veya Komisyon 

Başkanına iki soru sormak istiyorum. 
Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 33 üncü maddesinde, "çalışanların tasarruflarını teş

vik hesabına yatırılan para, her türlü menkul kıymetler ve verimi yüksek yatınmlara yatırılmak su
retiyle nemalandırılır" deniliyor; fakat, bu "nemalandırılır" sözü açıklanmıyor. 

Birinci sorum şu: Bu nemalandırılma, hazine bonosuyla mı, borsadaki işlemlerle mi, kamu 
bankasıyla mı, özel bankalarla mı veya döviz almak suretiyle mi yapılacak? 

İkinci sorum şu : Yine aynı paranın değerlendirilmesi için, üretime dönük kâr ortaklığı konu
sunda böyle bir girişim yapmayı düşünüyorlar mı; yani, üretime dönük kâr ortaklığında bu para
yı değerlendirmeyi düşünüyorlar mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Buyurun Sayın Ünal. 
ZEKİ ÜNAL (Karaman) — Sayın Başkan, delaletinizle Sayın Bakandan bazı konular hakkın

da bilgi talebinde bulunacağım. 
Birincisi: 1993 yılında dış borsalarda satılan döviz cinsinden bono miktarı nedir? 
İkincisi... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan/sorular anlaşılmıyor; sayın üye, sorularını. Ko

misyon mikrofonundan sorabilir mi acaba? 
BAŞKAN — Tabiî, arzu ederse, Komisyonun mikrofonunu kullanabilir. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Onu biz tak

dir ederiz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim... Meclisi ben yönetiyorum. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Bu, bize tah

sis edilen bir mikrofon Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Aman Sayın Kurt, aman!... Rica ederim!.. 
Buyurun Sayın Ünal, arzu ediyorsanız mikrofonu kullanın. 
ZEKİ ÜNAL (Karaman) — Buradan sormak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Ünal, o zaman sorunuzu yüksek sesle sorunuz. Bizim işitmemizden çok za

bıtlara geçmesi açısından önemli. 
Buyurun. 
ZEKİ ÜNAL (Karaman) — İkinci sorum: 1993 yılında Japon borsalarında sattığımız bono 

miktarı ne kadardır? Yenin, dolar karşısında değer kazanmasından dolayı, bu borçlanma nedeniy
le şu andaki borcumuz ne kadardır? 

1990'dan sonraki batık kredileri Sayın Başbakan'ın beyanatından öğrendik. Acaba, 1990 önce
si, yani 1983 - 1990 yılları arasındaki batık kredi miktarı ne olmuştur? 

Arz ederim. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim. 
Sayın Bakan; buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET GÖLHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, Sayın Er

dal'ın sorularına cevap veriyorum: 
Tabiî ki, bu maddede de kaydedildiği gibi, Yüksek Planlama Kurulu kararı gereğince -sordu

ğu sorular, müspet olarak alınabilir- bu paralar, hazine bonosu vesaire alınmak suretiyle değerlen
dirilebilir, borsada değerlendirilebilir veya yüksek verimli yatırımlara da yönlendirilebilir. 

Sayın Ünal'ın sorularının bu maddeyle ilgisi yoktur; Hazineyle ilgisi vardır; arzu ederlerse ile
ride kendilerine yazılı cevap verilebilir. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, sorular cevaplandırılmıştır; ya da Sayın Bakan cevapladığını ifade etti. 
Şimdi, bu maddeyle ilgili önergeler vardır, geliş sıralarına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 33 üncü maddesinin ikinci satırında yer 

alan "Yüksek Planlama Kurulunca" ifadesinin "Bakanlar Kurulunca" şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı 
Adana Hatay 

Sami Sözat A. Yalçın Öğütcan 
Balıkesir Adana 

Ahmet Sezai Özbek 
Kırklareli 

Gerekçe : Yapılan bu değişiklikle, bu kadar önemli bir konuda Bakanlar Kurulunun karar ver
mesi sağlanmış olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 33 üncü maddesinin ikinci satırında yer 

alan "açılacak hesapta" ifadesinin "çalışanların tasarruflarını teşvik hesabında" şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 
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Turgut Tekin Abdullah Kınalı 
Adana Hatay 

Ahmet Sezai Özbek A. Yalçın Öğütcan 
Kırklareli Adana 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Gerekçe : Maddede hesabın adının belirtilmesi daha doğru ve anlaşılır olacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 33 üncü maddesinin ikinci satırında yer 
alan "toplanan" ifadesinin "biriken " şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Sami Sözat Abdullah Kınalı 
Balıkesir Hatay 

Turgut Tekin A. Yalçın Öğütcan 
Adana Adana 

Sezai Özbek 
Kırklareli 

Gerekçe : Yapılan bu değişiklikle, madde daha anlamlı hale gelecektir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 33 üncü maddesinin başlangıç cümlesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nurhan Tekinel Ali Uzun 
Kastamonu Zonguldak 

Nevzat Ercan Cemal Al i şan 
Sakarya Samsun 

Adnan Türköğlu Işın Çelebi 
Çorum İzmir 

"Madde 33.— 3417 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir." 
Gerekçe : 3417 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olma

sı nedeniyle, maddenin başlangıç cümlesinin teklif doğrultusunda değiştirilmesi uygun olacaktır. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi önergeleri aykırılık derecesine göre tekrar okutup işleme koya

cağım. ._ ' 
Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 33 üncü maddesinin ikinci satırında yer 
alan " Yüksek Planlama Kurulunca " ifadesinin " Bakanlar Kurulunca " şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET GÖLHAN (Sakarya) - Katılmıyoruz Sayın Baş

kan. 
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SALÎH KAPUSUZ (Kayseri) — Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN — Dikkate alacağım efendim. 
Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı. 
Önergeyi oylayacağım ve karar yetersayısını arayacağım: 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı yoktur.( DYP sıralarından " Bir daha sayın" sesleri) 
Efendim, izin verir misiniz... 
ADlL AYDIN (Antalya) — Sayın Başkan, bir daha sayın. 
BAŞKAN — Efendim, tespit ettik, karar yetersayısı yoktur.(DYP sıralarından " Bir daha sa

yın!" sesleri) 
Efendim, saydım, Divan üyeleriyle de istişare ettim; karar yetersayısı yoktur. 
Saat 01.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 00.46 

— O • 
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DOKUZUNCU OTURUM 
Açjlma Saati: 01.00 

BAŞKAN : Başkanvcksli Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER : Işılay SAYGIN (İzmir), Kadir BOZKURT (Sinop) 

.— ̂ _ — : . 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 18 Kasım 1994 Cuma, saat 01.00; 37 rıci Birleşimin Doku
zuncu Oturumunu açıyorum. 

V. - 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 (211196, 11773) (S. Sayısı: 720) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Değerli milletvekilleri, bir önergenin oylanması sırasında karar yetersayısı aramış, bulamamış

tık. Şimdi, önergeyi oylarınıza sunacak, karar yetersayısının bulunup bulunmadığım arayacağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meslisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 33 üncü maddesinin ikinci satırında yer 

alan "toplanan" ifadesinin "biriken" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

(Adana) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet önergeye katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyor. 
Önerge sahiplerinden söz talebi?.. Yok. 

. Önergeyi oylayacağım; ancak, bir yoklama talebi vardır. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Geri çekiyoruz. 
BAŞKAN-Peki . 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 33 üncü maddesinin ikinci satırında yer 

alan "açılacak hesapta" ifadesinin, "Çalışanlann Tasarruflanm Teşvik Hesabında" şeklinde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTÎN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
Önerge sahiplerinden söz talebi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasansının 33 üncü maddesinin başlangıç cümlesinin , 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. , 
"MADDE 33. — 3417 sayılı Kamınım 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş

tir." 
Gerekçe : 3417 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olması 

nedeniyle maddenin başlangıç cümlesinin teklif doğrultusunda değiştirilmesi uygun olacaktır. 
Nevzat Ercan 

(Sakarya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTÎN KURT (Kocaeli) -Çoğun

luğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Sayın Komisyon, çoğunluğunun olmaması sebebiyle katılamadı, Sayın Hükümet 

katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
33 üncü maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 33 üncü madde, önergesi istikametindeki değişik şekliyle 
kabul edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, çalışma saatimizin bitimine yaklaşmış olmamız, salonun durumunun 
göz önüne alınması ve grup başkanvekillerinden gelen teklif ve tavsiyeler de nazara alınarak, 

kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 18 Kasım 1994 Cuma günü saat 13.30'da top
lanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 01.07 

© 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Ermenek-Gülnar yolunun asfaltlanmasına yönelik bir 

çalışma olup olmadığına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/5178) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve iskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 

saygılarımla arz ederim. 14.9.1994 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman - Ermenek İlçesi hududuna kadar Mersin-Gülnar İlçesi yolu asfalt. Ermenek ile Gül
nar'ın irtibatını sağlayan ve Olukpınar'dan geçen stabilize yolun asfaltlanmayan kısmının da asfalt
lanması konusunda, Bakanlığınızda yürütülmekte olan bir çalışma var mıdır? 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 17.11.1994 
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/2846 
Konu : Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M.'nin 20.10.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10:00.02-7/5178-11314/42166 sayılı 

yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın "Ermenek-Üçbölük-Olukpınar-

Gülnar il yolunun asfaltlanması"na dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiş
tir. 

Söz konusu yolun 1993-1994 yılları arasında 13 km'lik kesimi asfalt kaplamalı olarak yapıl
mış olup; geriye kalan 11 km'lik düşük standartlı stabilize yolun da ileriki yıllar bütçe imkânları 
ölçüsünde asfalt hale getirilmesine çalışılacaktır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Halil Çulhaoğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
2. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'm, terörle mücadelede şehit olan subay ve erlere iliş

kin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan 'in yazılı cevabı (7/5270) 
, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Savunma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan

dırmamasını talep etmekteyim. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 11.10.1994 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Terörle mücadele konusunda Silahlı Kuvvetlerimiz başarılı çalışmalar yaparak üzerine düşen 
görevi sürdürmektedir. 

Yapılan çatışmalar sırasında bir çok subay ve erlerimiz de şehit düşmüştür. Bunların sayısı 
bilinmektedir. 

Sorularım : 
1. Basından ve şehit ailelerinden öğrenidiğimize göre şehit olan er ve erbaşlarımızın bir çoğu 

kaza kurşunu ile hayatlarını kaybetmişlerdir. 1983'den günümüze kadar kaza kurşunu ile hayatını 
kaybeden kaç er ve erbaş bulunmaktadır? 

- 7 4 6 -



T.B.M.M. B : 3 7 17 .11 .1994 0 : 9 

2. Kaza kurşunu ile ölen er ve erbaşlara da, diğer şehit aileleri gibi Bakanlık tarafından aylık 
bağlanıyor mu? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 16.11.1994 

Kanun: 1994/888-TÖ 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 25 Ekim 1994 tarihli ve Kan. Kar. Md.: A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/5270-11581/42901 sayılı yazısı. 
Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak tarafından verilen ve ilgi ekinde gönderilerek cevaplandırıl

ması istenen "Terörle mücadelede şehit olan subay ve erlere ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabı 
Ek'tedir. 

Arz ederim. 
Mehmet Göl han 

Millî Savunma Bakam 
Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak Tarafından Verilen Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

1. Yapılan incelemede; 1983 yılından bugüne kadar oları dönem içerisinde silah kazasına bağ
lı ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan 1307 olayın meydana geldiği, bu olaylarda, 350 erbaş ve er ile 
5 uzman erbaşın öldüğü, 875 erbaş ve er ile 43 uzman erbaşın yaralandığı tespit edilmişür. 

2. Silah kazası sonucu hayatını kaybeden erbaş ve erlerin yakınları ile yaralanan ve sakat kalan
lara, 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ve 66 ncı maddeleri çerçevesinde aylık bağlanmak
tadır. Olayın; keyif verici maddelerin kullanılması, kanun tüzük ve emirlere aykırı hareket edil
mesi, kendisine veya başkalanna menfaat sağlamak veya zarar vermek maksadıyla yapılması veya 
intihara teşebbüs edilmesinden kaynaklanması durumunda ise, 5434 sayılı Kanunun 48 ve 53 üncü 
maddeleri muvacehesinde aylık bağlanması mümkün olamamaktadır. 

3. Silah kazası sonucu ölen erbaş ve erlerin yakınları ile yaralanan ve sakat kalanların mağdur 
olmamaları için, idarenin tasarrufunda olan her konuda gerekli terbirler alınmakta olup, ayrıca Türk 
Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı tarafından da sakat kalanların kendilerine, ölenlerin ise eş ve 
çocuklarına, vakıf senedinde belirtilen esaslara göre, vakfın malî varlığı ve günün ekonomik şart
ları çerçevesinde sosyal ve ekonomik destek sağlanmaktadır. 

Arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 
3. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz'ün, Gemlik Azot Sanayii işçilerinin ücretlerinin ne 

zaman ödeneceğine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen'in yazılı cevabı 
(7/5278) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Dönen tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Ahmet Fevzi İnceöz 

Tokat 
1. Gemlikte bulunan Azot Sanayii işçilerinin avans ve maaşlarının ödenmediği doğru mudur? 
2. Bu işçilerin problemleri ne zaman çözümlenecektir? 
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TC. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 15.11.1994 
Sayı:B.140.BHİ.01-266 . 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 25.10.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5278-11607/42964 sayılı yazınız. 
Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, Gemlik Azot Sanayi işçilerinin ücretlerinin ne 

zaman ödeneceğine ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı som önergesiyle il
gili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Mehmet Dönen 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün Yazılı Sorusuna Cevabımız 

Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünde çalışan işçilerin avans ve maaşlarının öden
memesi gibi bir durum sözkonusu değildir. 

14. Dönem Toplu İş Sözleşmesine göre 1.5.1994 tarihinden geçerli olan % 60.05 oranındaki 
ücret zammı finansman sıkıntıları nedeniyle gecikmeli olarak 15.7.1994 tarihinden itibaren uy
gulamaya konulmuş olup, 1.5.1994- 14.7.1994 tarihleri arasındaki tahakkuk eden 2,5 aylık fark
ların tamamı da en son 21.10.1994 tarihinde ödenmiştir. 

4. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, Tokat-Turhal-Kamalı Köyündeki heyelan teh
likesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/5306) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Halil Çulhaoğlu tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Ahmet Fevzi İnceöz 

Tokat 
Tokat-Turhal İlçesi Kamalı Köyü heyelan tehlikesi ile karşı karşıyadır. 
1. Bu konuda Bakanlığınızca yapılan çalışmalar ne safhadadır? 
2. Köyün yeri yerleşim alanlarından birine nakli gerçekleştirilemez mi? 
3. Bu konuda çalışmalar niçin sonuçlandırılamıyor? . 
4. Bu köyümüzde yaşayan insanlarımızın her gün korkuyla yaşadıklarını biliyor musunuz? 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 17.11.1994 
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/2848 
Konu : Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M.'nin 3.11.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5306-11663/43199 sayılı 

yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün "Turhal İlçesi Kamalı 

Köyündeki heyelan olayı"na dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu yer teknik ekiplerce etüt edilmiş ve bu hususta jeolojik rapor düzenlenmiştir. 
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Ancak; nakli gerekecek konutlar raporda belirlenmemiş olup, köyün kontrol etütleri prog
ramına alınarak izlenmesi uygun görüldüğünden, bunun sonucuna göre işlem yapılacaktır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Halil Çulhaoğlu 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
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KANUN TASARI YE 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 Görev-. 
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayıh Kae.ıifl 
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak-. 
kında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticarel 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve'59fa 
I inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 29.4,1992; 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluf ve Görevleri Hakkında 437 Sayıh 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik 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 Deği$ik« 
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 ilişkin 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, î/155) (S. Sayısı ; 112) (Dağıtma tarihi : 
6.7J992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
Î87 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayıh 
Kanım Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tıı-
rizırij Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/183, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7J992) 

6. — • ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 330) (Da
ğılma tarihi : 16.10.1992) 

7. —- Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Karara 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (İ/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayıh Kanun'Hükmünde' 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
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Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanım Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Hamdı Üçpmarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız VÛ 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi: 13.10.1993) 

10. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde-Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 30.11.1993) 

11. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. 
Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

12. - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi-Kurulması Hakkında 504 Sayılı-Kanun 
Hıücmündc 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* 
isi 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 ilgili işlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem 
levinin Türk Ceza Kanununun 240 IIÎCI ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Buifbakaü Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep 
Ekuiment Konukman, Mehmet Çevik, ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür' ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca* Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması 
Kamisyoûu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi.: 10.1.1994), 

15. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Efcîenmeaine 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 İdaresine Dair 524 
S&yılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1 /616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) . 
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11, •;— 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 (İ/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 (î/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 19. —- İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

20j —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 tarüıi : 12.5.1992) 

X 22. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarımı ve İç
lileri vo Plan ve Bütçe komisyonları raporları (İ/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
145.1992) 

23. — İnsan Haklan 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'va 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoglu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

26. — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

— 5 —' 
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27, — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş' ve Görevleri Hakkında 
Kanunun-İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Rapora (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 (1/432) (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 Başkanvekiileri 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 : 
10.6.1994) 

34̂  — 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) (St Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

X 35. — Doğru Yol Partisi .Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güne$ Müfı 
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletveldli Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Rapora (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 
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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, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) 
(S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

X 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, İmar, 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 Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ve Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dan- 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 işbirliği 
Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Rapora (1/685) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma tarihî : 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 Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/686) (S. Sayısı : 682) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcüstan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/619) 
(S. Sayısı: 674) (Dağıtma tarihi : 15.7.1994) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimi Ürdün Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/673) (S. Sayısı : 681) (Dağıtma tarihi : 15.7.1994) 

X 50. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/683) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma tarihi : 6.9.1994) 

X 51. — Türkiye . Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/548) (S. 
Sayısı 695) (Dağıtma tarihi : 8.9.1994) 

52.— 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı .Maddelerinde Değişiklik Ya* 
pılrııası Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayjsı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

X 53. — Rekabetin Korunması Hakkında Kanım Tasarısı ve Adalet ve Sanayi va 
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 
vo Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 
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56. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu-Raporu. (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : î8.5.1993) 

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 Raporu 
(1/667, 1/649) (S. Sayısı : 639) (Dağıtma tarihi : 18.4.1994) 

58. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar Top
çu ile 2 Arkadaşının, Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/990) (3. Sayısı : 631) (Da
ğıtma tarihi : 23.3,1994) 

59. — 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 Yaşar 
Topou'nun Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar 
Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/992) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

61. —• Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müf tüoğlu, Bursa Milletvekili. Turhan Tayan ve. Sosyaldcmokraî Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 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 (i/341) (S, Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi ; 25.5.1992) 

63. — Kan Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004- Sayılı îcra 
vs iflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı îcra ye İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9,1992) 
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64,— Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Haklanda 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (î/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

65. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan-
aklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
öülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve/Millî. Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağılma tarihi : 4.3.1993) 

66. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezaî 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kammıma Bir-Geçici 
Madde Eldenmesi Haklanda Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı: 319) (Dağıtma tarihi: 4,3.1993) 

67. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanım Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433,, 
2/395) (S. Sayısı: 321) (Dağılma tarihi: 2^4.1993) 

68. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Konun 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 Üç, 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütço Komisyonu Rapora 
(1/508) (S. Sayım : 320) (Dağıtma tarihi: 2.4.1993) 

70. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki-
İnimin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi: 12.2.1993) 

71. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl-' 
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Saydı Kanun 
Hükmimde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
.151) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 72. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Haklanda Kanun Tasarısı ve'Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

73. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
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Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta« 
rihi : 26.1.1993j 

X 74. —• Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı vs 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (î/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

75* — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me-* 
nıurlan Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anıkn 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 Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun vo Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi: 15.6.1992) 

77.— Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma tarihi: 30.6.1992) 

73. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl-. 
ması Hakkında Kanun Tasarımı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı: 81) (Dağıtma tarihi-.14.5.1992) 

79. •— Tanıtma Fonu Teşkili ile lls7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Milli Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1 /303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

80. — İzmir Milletvekili I^ılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisini}? 
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. vı 
i 177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S, Sayısı ; 37) 
(Dağıtma tarihi : 25,2.1992) 

82. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanım Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Fcrsonel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapom (2/50, 2/149) 
(S, Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

83. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa« 
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görov ve Yetkilerine Ait Kanunim 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5..1992) 
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84. __ Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, 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 : 
25.5J992) . .. 

85. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Gökıaş. ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 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 Nacitarhao'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (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 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi vs Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı :• 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

90. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkayavmn, 4.11.1983-Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapora (2/257) (S. Sayısı : 137) 
(Dağıtma tarihi : 21.9,1992) 

91. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13'Arkadaşının, 843 Sayıl» 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : î 63) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

92. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmıg ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun 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 Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

95a — İstanbul Milletvekili Sabri Oztürk ve 9 Arkadaşının, 7S2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi vs 
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 İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazs 

İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı -.176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.199?) , 

97. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
S..10.1992) . 

98. — Denizü Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşmın, 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 Rapora (2/378) (S, Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.î 992) 

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 Tezkeresi 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 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

102. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü. Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

103. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı 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 illerdeki 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 Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu ismail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

106. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 362S Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi :• 19.11.1992) 

107. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
îmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

108. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi: 7.12/1992) ! 

109. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Rapora (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

110. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orrnan ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

111/— 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ye Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

Îİ2. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi :.26.1.1993) 
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ÎÎS. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 1324 Sayılı Genel Kurmay Bal
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. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 1600 Sayılı Askeri Yargıtay Ka< 
mimimin Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra-
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

115. __' gırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürüdük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

116. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 1612 Sayıh Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
iarihi : 26.1.1993) • 

117. ~ Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayıh Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İlki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanan Teklifi ve Sağlık ve Sosyal îşler Komis
yonu Raporu (2/İ02) (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) 

119ı — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayıh 
Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kamışı 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 
ilaç 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 Hakkmda 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanur Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S, Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 
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122, — Muğla Milletvekili Novjat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar. 
Kanununa Geçici Bir • Madde- Eklenmesine Dair Kanım Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma vs Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S, Sayısı : 299) (Dağıtma tarih» : 
4.3,1993) • . • ' 

123.— Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih va 
î479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İsler 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 (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

125. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişildik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (1/513) 

•(S, Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

126j — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık,- îmara Ulaştırma' ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi': 6.4.1993) 

127- — Kocaeli Milletvekili H. ibrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Oııdokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa-
yısı : 328)'(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) ' 

128. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Haklımda 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 : 944.Î993) 

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 Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (î/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 
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132. — Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1 /52S) (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 : 13.5.1993) 

134. — Sımak Milletvekili Mahmut Ahnak'ııı, Milletvekilleri, İl Genel-Meclis 
üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 

incelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) ' 

135.— Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman" vo KÖyişlcri korniş-• 
yoıüarı raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

136.— Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bil1 

Maddesinde Değişildik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (i/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) , 

137. — Adana Milletvekili A. Yalçın Öğütcan'm, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması va 
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 üv 
•rihi : 22.9.1993). 

138. -— Konya Milletvekili Mehmet Keçeciier'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
!tk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve îçtüsüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Ahnma Önergesi (2/4S4) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

139. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının,. Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme AJinma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362)- (Dağıtma tarihi ; 
9.11.1993) 

140. — Ankara Milletvekili Yücel Seçldncr ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da^ 
ğılma tarihi : 25.11.1993) 

— Yİ — 37 nci Birleşim 
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141. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğm'nun, Ankara Dışında. Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 

142. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Degişiriİmeîai 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, İ l l i Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine» Dair Kan'uâ Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Rapora (2/712) (S. Sayısı •: "388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

144. — Mardin Milletvekili Mehmet Gtilcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın. Mt>ü 
VÖ. 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 Rapora (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 146. — Hata}? Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Baz* 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık.ve Sosyal İşler Ko
misyonu Rapora (2/717) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

147. —' Eskişehir Milletvekili İ. Yaşar Dedelefc ve Afyon Milletvekili Etem. Ko-
iekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile .Eskişehir Milletvekili Mustafa Baîcıiar'ın 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanım Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Rapora (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 Değigiklik 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 Rapora (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi-:'31.12.1993) • ' 

Î49. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'm înıar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/504) (S. Sayısı: 544) (ba&tma tarihi: 8.2.1994) 
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X 150. — Çorum Milletvekili Cemal Şahinin Hâkimler ve Savcılarla İlgili Baz? 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapora 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : İ 0.2.1994) • 

151. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta-
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994). 

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 
ye İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/64) (S. Sayısı: 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

154. _ Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'm, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Say ıh 
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 : 17.2x1994) 

155. —Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kamı 
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adaltl 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

156. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kahulüne 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 Türkeç ve 2 Arkadaşının, 506 Sayılı Sos-
ysX 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 İnşaat 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 Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.î994) 
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160. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanım Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi vo 
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 vo Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi :; 23.3.1994) 

1 163a — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

164. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta-
riki : 23.3.1994) 

165. ~ İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka< 
bun 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-
> 4a 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 v© Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı: 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

168* —• Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize'Milletvekili Ahmet Kabil, Kara 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Mületvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 

.'.Hasaa. DiMoi'niıı; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
va Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) ' ' • : ' • • • • • . . . • ' 

169,, —. Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 S&yıh Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi vo Teknoloji 
vo Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S/Sayısı : 612). (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
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170. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emekliliklerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
va Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. vSayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

• > • • ' • • 

171; — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe/Devit 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S, Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

172. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

173„ — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

i 74. — Şıraak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ila 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. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'm Yasama Doku
nulmazlıkların in Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) {Dağıtma tarihi.: 23.3.1994) 

176. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S- Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24t3;1994) 

177. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (î/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

178. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale ilçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 283.1994) 

179. — Ticaret vs Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Denk Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birlif]i Kanunu Tasarısı 
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ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (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 Milli 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 535) (Dağıtma tarihi ; 
28.3.1994) • 

131, — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler •Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 

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 Curn-
İsturiyeti 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 vo Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/479) 
(S. Sayış* : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

184,i — İsparta. Milletvekili Ertekm Durutürk'ün, Ayasofya Camiinüı İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli ICur'an Okunması ile 
İlgili Kanını 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 (î/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

186. — Ankara Milletvekili M, Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16'ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) . 

187. — Artvin Milletvekili Süleyman, Hatinoğlu'nım 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 Karakas'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
ra (2/1004) (Se 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. _ izmir Milletvekili Işılay 'Saygııı'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık, ve Sosyal İğler Komisyonu Raporu' (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1994) 

191. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve istanbul'Milletvekili Orhan Ergüder ve 9.Arkadaşının; Î136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağılma tarihi: 3.6.1994) 
X 192. — Doğru Yol'Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Da-

ço ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekiili istanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 181 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci, 68 inci, 69 uncu, 76 ncı ve 133 üncü Maddelerinin 
Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi; Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile Konya Mil
letvekili Necmettin Erbakan ve 155 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 tadilleri : 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 
(İ/585) (S. Sayısı : 665) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

194. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat'ın 7.6.1926 Tarihli ve 904 Sayılı Islahı 
Hayvanat Kanununun Bir - Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Rapora 
(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) (Dağılma tarihi : 15.6.1994) . 

197j, —..Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyiçlori-
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 ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

199. —• Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp Sanayii Faaliyetinin Yürütülmesi 
Hakkında Kamın Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji vs 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 (İ/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) 

210.,— 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 Başkanvekili Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, 
Refah Partisi Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Anavatan Partisi 
Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın, 11.10.1983 Tarih ve 
2913 Sayılı Kanun, 28.5.1986 Tarih ve 3292 Sayılı Kanun, 26.10.1990 Tarih ve 3671 
Sayılı Kanun, 8.6.1949 Tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile 14.7.1965 Tarih ve 657 Sayılı 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (2/1115) (S. Sayısı : 733) (Dağıtma tarihi : 1.11.1994) 

X 212. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 
ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Rapora (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 

X 213. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 214, — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 215. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 216. — Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 217. —Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı : 729) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

218. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/760) (S. Sayısı : 726) (Dağıtma tarihi : 4.11.1994) 

219. — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994) 

220. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, Devlet Memurları Kanununda ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
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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 
Dair Kanun Tasarısı ve 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 İlhan ve Antalya Milletvekili Adil Aydın'm; 
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) 

X 227.— 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar-
nameöiın Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/735) (S. Sa
yısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 

(X)Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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