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II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM WŞI KONUŞMALAR 

1. — Denizli Milletvekili M. Halûk Müftüler'in, Pamukkale ve travertenle-
rin korunması için alınması gerekli önlemlere ilişkin gündem dışı konuşması 

2. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın, tpragaz Şirketinin, KİT'lerin özel
leştirilmesi çerçevesinde bir Fransız firmasına satılmasında uygulanan satış yön
temine ilişkin gündem dışı konuşması 

3. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığını düzenleyen 
mevzuatta yapılan son değişikliklere ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı 
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B) ÇEŞİTLİ İŞLER 342 

1. — Değişen oranlar nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonunda bağımsızlara 
düşen bir üyelik için yapılacak başvurulara ilişkin Başkanlık duyurusu 342 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 342,346 

1. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Plan ve Bütçe Komisyo
nu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/3) 342 

2. — tzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine ilişkin önergesi (4/4) 342 

3. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, Bayındırlık Ulaştırma ve Turizm Ko
misyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/5) 342 

4. — Helsinki'de yapılacak olan Avrupa Araştırma ve Koordinasyon Ajansı 
EUREKA toplantısına TBMM'yi temsilen üç kişilik bir Parlamento heyetinin 
katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/272) 346 

D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 343 

1. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında 
çalışan işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, eko
nomik, sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 343:344 

2. —• İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin so
runlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 344:346 

V. — ÖNERİLER 346 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 346 

1.—Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldı
rılmasına Dair 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısının, gündemin 2 nci sırasına alınmasına ve görüşmele
rinin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına ve (9/1) esas numaralı Mec
lis soruşturması önergesinin görüşülme gününe ilişkin Danışma Kurulu önerisi 346:347 

B) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 347 

1.—Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatifle
rine Olan Borç Faizlerinin Affına Dair Kanun Teklifi ile Bazı Kamu Alacakları
nın Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun Tasarısı
nın görüşülme sıralarına ilişkin DYP ve SHP Grupları müşterek önerileri 347:352 
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VI. — SEÇİMLER 352 
1. — Komisyonlarda Açık Bulunan Üyeliklere Seçim 352:353 
a) Adalet Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 352 

b) Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim 352:353 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 353,398 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 353 

1. — Ankara Milletvekili H. UIuç Gürkan'ın, Adalet Vakfının 29.11.1991 
tarihli toplantısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/12) 353 

2. — Kütahya Milletvekili Rauf Ertekin'in, Gökova Termik Santrali'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/15) 353 

3. —Bolu Milletvekili Abbas înceayan'ın, Bolu tli Gerede İlçesindeki yay
lalarda bulunan evlerin ve inşaatların yıkılması olayına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/16) 353 

4. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, Türk vatandaşlığından çıkarılanların 
sayısına ve bunların yaralarını sarmak için bir çözüm düşünülüp düşünülmedi
ğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/17) 353 

5. — Kütahya Milletvekili Rauf Ertekin'in, vergi borçları ile memurların 
T.C. Emekli Sandığına olan borçlarının affına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/19) 353:354 

6.—Sımak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Gökova Termik Santralına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 354 

7. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon tlinin kalkınmada önce
likli iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/21) 354 

8. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun'a veya Giresun-
Ordu arasına havaalanı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/22) 354 

9. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teşkilat Kanu
nunun ne zaman çıkarılacağına ve yeşil kart uygulamasının ne zaman başlaya
cağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/23) 354 

10. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun tlinin kalkınma
da öncelikli yöreler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/24) 354 

11. —-Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Hükümetin görevi dev
raldığı tarihten 31.12.1991 tarihine kadar TRT haber bültenlerinde iktidar ve mu
halefet partileri ile hükümete ayrılan sürelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/25) 355 

12. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Devlet Bakanı Cavit Çağlar'in, 
vergi kaçırdığına dair basında çıkan beyanına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/26) 355 
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13.—Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu-Tbrul karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) 355 

14. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, belediyelerce yapılan zamla
ra ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Erman Şahin'in cevabı (6/28) 355:359 

15* — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, patates üreticilerinin bazı 
sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakam Necmettin Cevheri'nin 
cevabı (6/29) 359:362 

16. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Anavatan Partisinin is
tanbul'daki parti binalarına yapılan saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/30) 362 

17. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü Kurumu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 362 

18. —- Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, TUvşanlı Kaymakamının 
geçici görevle Nallıhan'a alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/32) 362 

19. —- Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, yaş çay yaprağı alım
larında fiyat farkı verilip verilmeyeceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/33) 362 

20. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır İş
letmelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/34) 362 

21. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İli Murgul İl
çesinde bulunan S.S.K. Genel Müdürlüğüne ait hastanenin hizmete açılıp açıl
mayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/35) 363 

22. —• Trabzon Milletvekili Koray Aydın'ın, 25 Aralık 1991 günü PKK mili
tanlarının Bakırköy'deki bir mağazaya yaptıkları baskına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/36) 363 

23. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Marufiu'nun, Bakanlar Ku
rulunun bazı üyelerinin beyanatları ile tutum ve davranışlarının borsa ve iş dün
yasında önemli değişikliklere neden olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/37) 363 

24. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Türklerin İsviçre Bankaların
da bulunduğu iddia edilen paralarının iadesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/38) 363 

25. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Ankara İl ve İlçe Belediyele
rinde ihale yolsuzlukları ve Belko'da usulsüz ödemeler yapıldığı iddialarına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) - 363 

26. — İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, pamuk ve üzüm satışlarında taban 
fiyata fark verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/40) 363:364 
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27. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Yozgat - Kayseri karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve Iskûn Bakanından sözlü soru önergesi (6/41) 364 

28. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Âydm tüne bağlı bazı ilçe
lerdeki Devlet hastanelerinin inşaatlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/42) 364 

29. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Hükümet KonağV-
nın ne zaman hizmete açılacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/43) 364 

30. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Devlet Hastanesinin 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/44) 364 

31. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Adnan Menderes Sta-
dındaki tribün inşaatına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/45) 364 

32. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Büyük Menderes projesi 
içindeki Sultanhisar ve Bozdoğan sulama projelerine ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/46) 364:365 

33. —• Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Denizli karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/47) 365 

34. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Körfez savaşı nedeniyle Irak'
tan gelen mültecilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/48) 365 

35. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, orman tahdit komisyonla
rının 1992 yılı çalışma programlarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/49) 36S 

36. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Stol tipi havaalanı
nın ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50) 365 

37. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, çekiç güce bağlı bir he
likopterin PKK militanlarına yardım ettiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/51) 365 

38.—Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, istanbul Levent'te yapılan ope
rasyonda öldürülen ve terörist olduğu iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/52) 366 

39. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesince 
işten çıkartılan işçilerin yaptıkları yürüyüşe ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/53) 366 

40. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İmar Bankasının mudilerine öde
mede sıkıntı çektiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/54) 366 

41. — İstanbul Milletvekili Osman Ceylan'ın, Çekiç Güç'e bağlı helikop
terlerin bölücü terör örgütüne havadan destek sağlayıp sağlamadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/55) 366 
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42. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, günlük gazetede yayınlanan "Ana. 
P.'a Büyük Ambargo" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/56) 366 

43. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, son bir yılda kaçırılan çocukla
ra ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/57) 366 

44. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bazı kurum ve kuruluşlarda 
çalışan memur ve işçilerin toplu halde işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/58) 367 

45. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bağ-Kur üyesi vatandaşla
rın sağlık sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/59) 367 

46. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bağımsızlıklarını ilan eden Bos
na - Hersek ile Makedonya Cumhuriyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/60) 367 

47. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında İspanya'dan sür
gün edilen Yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/61) 367 

48. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında İspanya'dan sür
gün edilen Yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/62) 367 

49. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Malatya Emniyet Müdürlüğüne 
yapılan baskın sonucu hayatını kaybeden bekçi Mehmet Eroğlu'nun ailesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/63) 367:368 

50. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'urt, Afyon İli Bolvadin İl
çesinin il olup olmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/64) 368 

51. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Şırnak İli Dereler Karakoluna 
PKK'nın yapmış olduğu baskında kaybolduğu iddia edilen asteğmene ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/65) 368 

52. — İstanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkun'un, köprü geçiş ücret
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/66) 368 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 398 
1. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magic Bok (MBI) Star-1 Tele

vizyonuna ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın yazılı ce
vabı (7/23) 398:402 

2. —- Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek'in, günlük bir gazetede çıkan 
"Mustafa'yı Öldürdük" başlıklı yazıya ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Güler 
lleri'nin yazılı cevabı (7/37) 402:403 
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VIII. —ICANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 368 

1. — Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/194) (S. Sayısı : 15) 368:374 

2. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 
Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal
dırılmasına Dair 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/338) 
(S. Sayısı : 21) 374:398, 

404:409 

— 329 — 



T.B.M.M. B : 32 5 . 2 . 1992 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
İçişleri Bakanı tsmet Sezgin, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde meydana gelen çığ afetleri 

ile alınan tedbirlere ilişkin gündem dışı açıklamada bulundu; ANAP Bayburt Milletvekili Ül
kü Güney, RP Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, DYP Bursa Milletvekili Turhan ihyan, SHP 
Sımak Milletvekili Mahmut Almak bu konuda gruplarının görüşlerini belirttiler. 

Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, son günlerde yaptığı dış temaslara ilişkin gündem dışı açık
lamada bulundu; DYP Aydın Milletvekili Tunç Bilget, ANAP istanbul Milletvekili tsmail Safa 
Giray, RP Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk, SHP Ankara Milletvekili Ali Dinçer bu ko
nuda gruplarının görüşlerini belirttiler. 

Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, yaptığı konuşmalarda ileri sürmüş olduğu görüşten farklı 
bir görüşün kendisine atfolunması nedeniyle açıklamalarda bulundu. 

DYP Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir 
Sami Daçe, Bursa Milletvekili Turhan Tayan; ANAP Grup Başkanvekilleri Kütahya Milletve
kili Mustafa Kalemli, Bayburt Milletvekili Ülkü Güney; SHP Grup Başkanvekilleri İçel Millet
vekili Aydın Güven Gürkan, Sımak Milletvekili Mahmut Almak; MÇP Genel Başkam Alpars
lan Türkeş ve DSP adına İstanbul Milletvekili Hasan Hüsamettin Özkan'ın müşterek önerge
leri üzerine, Güneydoğu Anadolu Böfgesinde meydana gelen çığ faciasında hayatlarını kaybe
den şehit askerlerimiz ile vatandaşlarımızın aziz hatıraları için bir dakikalık saygı duruşunda 
bulunuldu. 

Rusya Federasyonu, Çekoslovakya ve İsviçre'ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çe-
tin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıba-
Şi'nın, 

İsviçre'ye gidecek olan; 
Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar, Başbakanlığa Devlet Bakanı ve Başba

kan Yardımcısı Erdal İnönü'nün, 
Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına Devlet Bakanı Ekrem 

Ceyhun'un, 
Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon'un dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına Devlet Baka

nı Akın Gönen'in, 
Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına Devlet Bakanı 

İbrahim Tez'in; 
Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Tansu Çiller'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlı

ğına Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin, 
Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığının 1990 Malî Yılı Kesinhesap Cetvel

lerine tllişkin TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/1) (S. Sayısı : 4), 
Batman Milletvekili Abdülkerim Zilan'ın, Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine iliş

kin önergesi, 
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Federal Almanya Parlamentosu nezdinde, Türkiye ile Federal Almanya arasındaki ilişkile
rin geliştirilmesi ve anılan Parlamento yetkililerinin Türkiye'deki son gelişmeler hakkında bil
gilendirilmeleri amacıyla Fedaral Almanya'ya gönderilecek üç kişilik Parlamento heyeti için 
siyasî parti grup başkanlıklarınca bildirilen adaylara ilişkin Başkanlık tezkeresi ile, ı 

Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün içinde bulundu
ğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8); 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Genel görüşme önergesinin gündemde yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapıla
cağı açıklandı. 

Bazı Milletvekillerine, Başkanlık tezkeresinde belirtilen sebep ve sürelerle izin, 
Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan'a ödenek ve yolluğunun, 
Verilmesine ilişkin Başkanlık tezkereleri kabul edildi. 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe RP Grubunca aday gös

terilen Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış seçildi. 
Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, Devlet Bakanı ve Bursa Milletvekili Cavit Çağlar'-

in, hisselerini devrettiği şirketlerine ait banka ve S.S.K. borçlan bulunup bulunmadığına iliş
kin (6/8) Başbakandan sorusuna Devlet Bakanı Akın Gönen, 

Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, bir terör örgütü elinde esir bulunduğu 
iddia edilen bir astsubay ile bir erin kurtarılması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin (6/11) 
Başbakandan sorusuna İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 

S Şubat 1992 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.47'de son verildi. 

Yddtnm Avct 
Başkanvekili 

Kadir Ramazan Coşkun Halil Çıdhaoğlu 
İstanbul İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

e 
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II. — GELEN KÂĞTLAR 
5.2.1992 Çarşamba 

Raporlar 

1.— Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/264) (S. Sayısı: 17) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1992) (GÜNDEME) 

2. —- Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/338) (S. Sayısı : 21) (Dağıtma tarihi : 5.2.1992) (GÜNDEME) 

, Sözlü Soru Önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere ödenen paralara ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.1.1992) 
2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Tavşanlı-Gediz-Simav ilçeleri ile Ba

lıkesir bağlantısını sağlayacak karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/115) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.2.1992) 

3. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınknya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil Giriş Kapısı
nın neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/106) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 3.2.1992) 

4. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yaptırı
lan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 3.2.1992) 

Yazûı Soru Önergesi 
1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Halk Kütüphanesi binasına ilişkin 

Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/43) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.2.1992) 

Meclis Arasttrması Önergeleri 
1. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında çalışan işçileri

mizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, sosyal ve kültürel so
runları, tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) (Baş
kanlığa geUş tarihi : 4.2.1992) 

2. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını tespit et-
, mek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) (Başkanlığa geliş tari
hi : 4.2.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞICAN : Başkanvekili Yıldırım AVCI 
KÂTİP ÜYELER : Halil Çullıaoglu (İzmir), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 

1 O ' 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 32 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Salonda bulunan sayın üyele
rin, yüksek sesle, mevcudiyetlerini belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz istemleri vardır; sırasıyla, onları yerine getireceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

I. — Denizli Milletvekili M. Halûk Müftüler'in, Pamukkale ve travertenlerin korunması için 
alınması gerekli önlemlere ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — İlk olarak Denizli Milletvekili Sayın Halûk Müftüler'e, Pamukkale ve tra
vertenlerin korunması hakkında söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Müftüler. 

M. HALÛK MÜFTÜLER (Denizli) — Sayın Başkan, sayın bakanlarım, çok değerli mil
letvekillerini; hepinizi hürmetle selamlarım. 

Son günlerde Güneydoğu Anadolu'da meydana gelen çığ felaketinde şehit düşen erlerimi
ze ve vatandaşlarımıza Tanrı'dan rahmet ve Türk Milletine başsağlığı dilerim. 

Ben, ilimizde yer alan ve dünyanın sekizinci harikası dediğimiz Pamukkale'nin kurtarıl
ması, acil çözüm bekleyen sorunları, bunların çaresi ve bizden sonra gelecek nesillere kültür 
mirası olarak bırakılması konusunda gündem dışı söz aldım; bu vesileyle huzurlarınızdayım. 

Pamukkale, 5 bin yılda oluşan tabiat harikası travertenler, doğal ve tarihî özellikleriyle, 
yalnızca Denizli'nin, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak malıdır, ortak mirasıdır. 
Bunun için hepimiz el ele verip Pamukkale'yi koruyalım, kurtaralım. Pamukkale ve çevresinin 
gerçekçi ve sağlıklı bir şekilde planlanması ve bunların uygulamaya konulmasıyla doğal ve ta
rihî sit alanı korunacak, gelişimi düzenli bir duruma getirilecektir. Bu gayeyle, Mayıs 1990'da 
Denizli'de Odaların düzenlediği bir sempozyum yapılmış, daha sonra da Temmuz 1991'de ulus
lararası bir sempozyum düzenlenmiştir. Bunların bütün gayesi, Pamukkale içindir, devleti ha
rekete geçirmek içindir. 
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Son günlerde İzmir'de Yeşiller, "Pamukkale'ye boykot" diye bir olay başlattılar. Bu, doğ
ru bir olay değildir. Çünkü, Denizli'ye, Pamukkale'ye her yıl 1 milyon yerli ve yabancı turist 
gelmekte ve bunlar hem ilimize hem de ülkemize milyarlarca döviz bırakmaktadırlar. "Pamuk
kale'ye gitmeyin, Pamukkale'ye boykot" şeklindeki bir uyarı, Pamukkale'nin kurtarılmasını 
sağlamaz, sağlayamaz. 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO'nun Dünya Kültürel ve Doğal 
Mirasın Korunması Sözleşmesi uyarınca oluşturulan ve dünyanın olağan dışı evrensel değerle
re sahip kültürel ve doğal varlıklarını içeren dünya miras listesinde ülkemizde de yedi yer bu
lunmaktadır. Bunlardan bir tanesi, gerek doğal oluşumları, gerekse arkeolojik değerleriyle önem 
taşıyan Pamukkale'dir. Pamukkale travertenleri, termal su kaynaklan, doğal güzellikleri ve Hi-
erapolis antik kentiyle eşine az rastlanan bir kültür ve doğa parçasıdır. Bu özellikleriyle hem 
korunması, hem geliştirilmesi ve değerlendirilmesi gerekli bir alan hem de ulusal ve uluslarara
sı turizmin artan ilgisine sahne olan bir yöremizdir. Pamukkale, bugünedeğin, öneminin ge
rektirdiği ilgiye cevap verebilecek bir planlama ve uygulama bütünlüğü içinde ele alınmamıştır. 
Bu nedenle, alan, şu sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır : 

Termal su, özellikle travertenleri beyazlatmak için kullanılmalıdır. Oysa, mevcut su ile 2 
800 metre kadar beyazlatılabilecek traverten varken, sadece 800 metresi beyazlanmaktadır. Bu
nun nedenleri arasında, termal suyun oteller tarafından kullanılarak, kirlendikten sonra tra-
vertenlere verilmesi, su dağıtım mekanizmasının yeterli çalıştırılmaması sayılabilir. 

Ayrıca, ekim zamanı ve pamuk hasadı zamanı, bu su, geceleri köylerdeki tarlaları sula
mak için de verilmektedir. Burada, DSt'ye de sesleniyorum; Gölemezli sulaması ve Adıgüzel-
ler Barajı bir an önce bitirilir, tarlalara su verilirse, buradaki termal suyun bu gaye ile kullanıl
ması da önlenmiş olur. 

Antik Hierapolis (Pamukkale) Kenti yeterince korunmamıştır. Ziyaretçiler ve motorlu araçlar 
diledikleri her yere girebilmekte; bu hususda gerek eski eserlerin bozulmasına, gerekse çevre 
kirliliğine neden olmaktadır. 

Pamukkale'ye çıkan yol, hem travertenleri bozmakta, ikiye bölmekte, hem de görsel ba
kımdan çirkin bir görünüm arz etmektedir. Yörede bulunan turistik tesisler de doğal ve kültü
rel varlıkları tahrip etmekte, görsel olarak da olumsuz etkiler yaratmaktadırlar. 

Antik kentte bulunan anıtsal yapıların ve mezarların bulunduğu alanların korunması ve 
onarımlarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Bütün bu kullanım ve koruma sorunlarının çözümü için, Külür Bakanlığı Kültür ve Tabi
at Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Denizli Valiliğinin ortak girişimleri neticesinde, 
Pamukkale koruma amaçlı imar planı hazırlanmıştır. Bu plan, yukarıda sıralanan sonuçların 
ortadan kaldırılmasını; alanın korunması, değerlendirilmesi ve ziyaretçilere en iyi biçimde su
nulması için gerekli önlemlerin alınmasını amaçlamaktadır. UNESGO bile, dünya miras liste
sine giren "Pamukkale bozuluyor" diyor, "Tedbir alın" diyor. Bunun için devlet tarafından 
hazırlanan Pamukkale'yi Koruma ve Geliştirme Planını bir an önce tatbik edelim, gerçekleş
tirelim. 

Bu planın uygulanması için, Kültür Bakanlığı, çevreyi düzenlemek için 71 milyar lira ve 
buradaki 5 tane motelin kamulaştırılması için de 40 milyar liralık bir para öngörmesine rağ
men, sadece 3 milyar lira ayrılmıştır. Bu 3 milyar lira ile bunların yapılmayacağı aşikârdır. 
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Değerli milletveküleri, burada tüm Meclise, tüm partilere sesleniyorum : Gelin, el ele ve
relim Pamukkale'yi kurtaralım. Bizden sonra gelecek çocuklarımıza, torunlarımıza, ülkemize 
ve hatta dünyaya gayet güzel bir miras bırakalım. 

Bu duygular içinde, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. (Alkışlar) 

2. — Trabzon Milletvekili Eyüp Astk'tn, Ipragaz Şirketinin, KİT'lerin özelleştirilmesi çerçevesin
de bir Fransız firmasına solumasında uygulanan satış yöntemine ilişkin gündem dışı konuşman 

BAŞKAN — Trabzon Milletvekili Sayın Eyüp Aşık, tpragazın özelleştirilmesi hakkında 
gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Aşık. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın milletvekilleri, geçen hafta, Hükümetimizin belki de ilk 

Önemli ekonomik uygulaması olan tpragazın Fransızlara satışıyla ilgili törenini televizyonda 
gördük. 

Bu, aslında bizim için çok tabiî bir olaydır. Anavatan İktidarı, ekonomik istikrar için, KİT'
lerin satışını, özelleştirilmesi fikrini ilk defa ortaya atan ve uygulamaya koyan bir iktidardır.. 
Ancak, basında bazı köşe yazarlarınca bu konu, dolayısıyla, iktidar tenkit edildi. Bir köşe ya
zan, "Anavatanın ÇtTOSAN veya USAŞ'm satışıyla alakalı uygulamaya benzer bir uygulama 
degü, biz farklı bir uygulama yaptık; biz mülkiyeti satmadık, hisse senetlerini sattık; Anava
tanın uygulamalarından farklı bir uygulamadır" cevabı verilince, ben de bu konuyu derinle
mesine araştırma ihtiyacını duydum. ~ 

Sayın milletvekilleri, mevcut Koalisyon Hükümetinin, bir çok konuda olduğu gibi, bu ko
nuda da çok önemli bir çelişkisini ortaya koymak istiyorum. 25 Ekim 1989'da, Ankara tdare 
Mahkemesine ÇtTOSAN'ın, USAŞ'ın satışının iptali için dava açılıyor. Dava açanlar ise, Tev-
fik Ertüzün, Avukat Koksal Toptan, Doktor Vefa Tanır, Avukat Yaşar Topçu ve Avukat Güneş 
Müftüoğlu; yani, bugünkü Hükümetin yetkilileri. 

Bu arada da, söylenen birçok söz var ve tam 3 kere de genel görüşme açılmış. Keşke zama
nımız olsa da genel görüşme tutanaklarını okusak. Bu arada bir başka çelişkiyi daha sizlere 
arz etmek istiyorum. 25 Aralık 1991 tarihinde, gene Ankara tdare Mahkemesine bir dava açılı
yor. Davayı açan Başbakanlık; dava konusu daha evvel açılan ve davacılar tarafından kazanı
lan davanın iptali. Bunun için tekrar mahkemeye başvuruluyor ve uygulamasının durdurulma
sı isteniyor. Ankara 6 ncı tdare Mahkemesine o davanın neticesinin uygulanmasının durdurul
ması için açılan bir dava. 

Bunu bir tarafa bırakıyor, Ipragaz'ın satışına gelmek istiyorum. Bilhassa SHP milletve
killerine sormak istiyorum, hani siz sosyaldemokrat geçiniyordunuz, hani siz derdiniz ki, "biz 
KİT'lerin satışına karşıyız, satılsa bile, evvela çalışanlarına satılacak, evvela zarar edenler satı
lacak, iyileştirilecek, ondan sonra satılacak." Şimdi, geçen yıl 80 milyar kâr eden tpragaz'ın 
yüzde 51 hissesi devletin elinde iken Fransızlara satılıyor. Satış belki daha evvel hazırlandı, bi
zim programımıza uygundu; ama SHP'lilere sormak istiyorum, bu satış için, iç piyasaya, bu
nu almak isteyen var mı diye soruldu mu? Türk sermayesine, Türk işadamına soruldu mu? 
tpragaz'ın çalışanlarına soruldu mu almak ister misiniz diye? Soruyorum; soruldu mu?... (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sorulmadı; çünkü, onların karnı aç... 
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EYÜK AŞIK (Devamla) — Ipragaz'ın çalışanlarına, bunu almak ister misiniz, yılda 80 
milyar kâr eden bu ortaklığa katılmak ister misiniz diye soruldu mu? Bundan da önemlisini 
Hükümete sormak istiyorum; bu satış Fransız şirketi ile yapılırken, işçilerin çıkırtılmayacağtna 
dair bir protokol yapıldı mı, bir madde konuldu mu? İşçi çıkarılmasının yasaklanması konu
sunda bir madde konuldu mu? 

Sayın milletvekilleri, şimdi izin verirseniz iki üç cümle okumak istiyorum. Birisi, sayın 
SHP sözcüsünün bu satışlarla ilgili söylediği sözler; ÇİTOSAN'ın satışını, vatan satmakla eşit 
gösteren, vatan hainliğiyle eşit gösteren sözler; okumak istiyorum : "Ey ANAP'hlar, politika
nız, sizin KİT'leri özelleştirmedeki temel amacınız ekonomik değil, ideolojiktir. Bu ideolojiyi 
size kim veriyor, IMF veriyor; kim veriyor, Dünya Bankası veriyor; kim veriyor, uluslararası 
finans kuruluşları veriyor. Siz bunlara boyun eğmişsiniz. Burada çıkıp ucuz kahramanlık yapı
yoruz, o size yakışan bir şey; ama memleketin gerçeği var. Bu KİT'leri satamazsınız." Bunlar. 
Sayın SHP Sözcüsünün sözleridir. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Kim?... İsmi ne? 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Gene, SHP sözcüsü Sayın Kumbaracıbaşı'nın sözlerini oku

yorum : "Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan değerli arkadaşım 'biz bunları, iktidara ge
lince kamulaştıracagız' dedi. Onların da bu konuda yorulacağını zannetmiyorum; çünkü, biz 
daha evvel iktidara gelip kamulaştıracagız." (ANAP sıralarından alkışlar) Bunlar da Sayın Kum
baracıbaşı'nın sözleri; kamulaştırmada Doğru Yol'a göre öncelik alacaklar. 

Şimdi, Sayın Demirel'in sözlerini okuyorum... 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Cümleleri kesip kesip söyleme... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Hayır, aynen söylüyorum. 
Sayın Demirel, "bir DYP iktidarında, bu özelleştirmenin hesabı sorulacaktır, -zaten her 

gün manşetlerde görüyoruz hesap sorulacağını- Açıkça ve şimdiden söylüyorum, çok kısa za
manda iktidar değişir, o zaman bunlar devletimizle başka devletler arasında problem olur" 
diyor. Çok kısa zamanda iktidar değişti, Sayın Demirel, -tabiî, şartlar değişti- iktidarları ile 
başka devletler arasında problem olmasın diye, ÇİTOSAN'ı sattığımız Fransızlara Ipragazı da 
sattılar, böylece problemi de halletmiş oldular. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Ağam, biz vicdanlı satarız. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Ve, Sayın İnönü'nün sözleri: "Açıkça söylüyorum, hiçbir haklı 

gerekçesi olmayan bu satışların karşısındayız. Biz iktidara geldiğimizde, bu şekilde satılan ku
ruluşları geri alacağız. Kimse sanmasın ki bu memleket sahipsizdir, har vurup harman savru-
lur. Bunlar sapıklıklardır..." Sayın İnönü'nün sözü. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Para koymamışsınız ki alalım. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — "ÇİTOSAN'ın satılışı, USAŞ'ın satılışı sapıklıktır" diyor Sa

yın İnönü. 
Sayın İktidar milletvekillerine soruyorum, şeffaf olarak nitelediğiniz İktidarın sayın mil

letvekillerine soruyorum : tpragazın satılışından haberiniz var mı? (DYP sıralarından "Vardı" 
sesleri) Kaça satıldığını biliyor musunuz? Türk piyasasına soruldu mu? Açık ihale yapıldı mı? 
(DYP sıralarından "Yapıldı" sesleri) Sayın bakanların da haberi yoktur satıştan; bir gece satıl
mıştır... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — tpragazın satılması sizi rahatlatıyor mu? 
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EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın sözcümüzün, bu kürsüden "blok satışlar daima şüphe, 
daima rüşvet kokusu getirir" tarzında sözleri vardır. Şimdi, îpragaz'a blok satış yaptınız... 

GÜNEŞ MÜTFÜOĞLU (Zonguldak) — Hisse satışı... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Bir gece, kapalı bir kapı arkasında sattınız; kime sattığınızı 

kimse bilmiyor. Türk piyasasına sormadınız ve bütün bu söylediklerinizle, şirket satışıyla va
tan satmayı eşanlamlı gösteren bu sözlerinizle bunu nasıl bağdaştırdığınızı merak ediyorum. 

Siz, buraya gelen vatandaşlara bakmayın; memleketinize gittiğiniz zaman, Ipragazı niye 
sattığınızı, kaça sattığınızı, kime sattığınızı, işçilerine niye sormadığınızı, Türk piyasasına niye 
sormadığınızı ve daha önemlisi -ben sormuyorum, ama vatandaş- bu işten rüşvet alınıp alın
madığını size soracak. Şimdiden bu soruların cevaplarına hazırlıklı olun. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Bizde rüşvet yok. 
ÎBRAHÎM GÜRSOY (istanbul) — Kasada para koymamışsınız, ne yapalım?.. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşık. 

3. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcdtğtnı düzenleyen mevzuatta yapılan son 
değişikliklere ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı son konuşmayı, Ordu Milletvekili Sayın Şükrü Yürür, balıkçı
lığımız hakkında yapacaklardır. 

Buyurun Sayın Yürür. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; ülkemizde su ürün
leri avcılığını düzenleme yetkisi, malumunuz olduğu üzere, meri kanunlarla Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığına bırakılmıştır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, her yıl yayımlanan sirkülerle, alınacak 
tedbirleri, uygulanacak yasaklan yayımlamaktadır. Bu yayımlayacağı sirkülerleri hazırlarken, 
bilimsel kuruluşlar ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının bünyesinde teşekkül etmiş Koruma Kontrol 
Genel Müdürlüğünün uzman kişilerinin görüşlerinden istifade edilmektedir. Ancak, bu yıl ye
ni bir uygulama gördük. Bu uygulamayı huzurunuza getirmek için, Sayın Başkandan söz iste
dim. Bana söz verdikleri için de kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. 

1991 -1992 yıllarına ait 25 numaralı sirkülerde, trolle balık avcılığıyla ilgili 3 üncü madde
sinin 3 üncü paragrafı Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanımızın talimatıyla, uzmanların itirazına 
rağmen, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Eski şekli okuyorum : "Samsun tli Çatı Burnundan 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği sınırına kadar olan karasularımızda her türlü trol ile 
su ürünleri avcılığı yasaktır" ibaresi, aynı şekilde, değiştirilerek, şu şekli almış bulunmakta
dır : "Ordu ile Ünye iLçesi Cevizdere mevkii ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği sınırla
rı arasında her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır" denilmiştir. 

Görünüşe göre... 
MEHMET ÇEBt (Samsun) — Kendin Ordulu olduğun için yasak koydun; ama denize 

yasak koyamazsın. 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Sayın Başkan, susturacak mısınız, yoksa ben cevabını ve

rip susturayım mı? 
BAŞKAN — Sayın Cebi, lütfen... Sayın Cebi, Sayın Bakan cevap verecektir. Lütfen... 
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ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) 
kalkamazsın altından. 

Mehmet'e söylediğimi sana da söylerim. Sen hısımsın, sonra 

BAŞKAN — Sayın Yürür, lütfen, karşılıklı konuşmayalım. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Bu şekilde 80 kilometrelik yer değişikliğinin bir sıkıntısı 
vardır, o da şu : Orta Karadeniz'de balığın yuvalandığı yer, Fatsa feneriyle Ünye feneri arasın
daki tabiî mağaraların olduğu bölgedir. Bir de, Ünye'den Samsun tarafına gittiğiniz zaman, 
ülkemizin sayılı büyük nehirlerinden birisi olan Yeşilırmak ve Terme Çayı, alüvyonlu toprakla-
nyla balıklanmız için gıda deposudur. Onların getirdiği alüvyonlu toprakla düz plato olan bu 
bölgede trol çekilmesi halinde, biraz sonra söyleyeceğim hususlar ortaya çıkacaktır. 

Bu uygulamalar yanlıştır; çünkü su ürünleri kaynağımızdan ekonomik olarak yararlan
mak, üretimi ve su ürünleri ihracatını artırmak için, deniz ve iç sularımızdaki su ürünlerinin 
kalite ve stoklarının korunması, ekonomik türlerin geliştirilmesi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünce, yukarıda zikrettiğim gibi, bilimsel olarak düzenlenmek
tedir. Denizlerimizde, trolle avlanmanın, su ürünleri avcılığında kullanılan, hemen hemen bü
tün avlanma araçlarının az veya çok amacı dışında istenmeyen birtakım zararları vardır. Bu 
zararların en büyüğü dip trolüdür. Bu sistem, Japonlar tarafından bulunmasına rağmen, bu
gün artık Japon denizlerinde dahi terk edilen bir sistemdir. Denizin dibini kazımaktadır. Tabi
rimi mazur göreceğinize inanarak söylüyorum; kürtaj etmektedir. 

Balık yuvalan 
avlanma şekli 

ıı bozan, balığı yavrusuyla, yumurtasıyla, irisiyle uf ağıyla toparlayan bu 
(troller) son derece zararlı olup; 

1. Balık yuvs, 

2. Deniz dibi 

3. Trol çekiminde, 
maktadır. Bunlar 
büyük zayiat bu şekilde 

ve barınaklarını bozmaktadırlar. 

kültürü, florayı, tahrip etmektedirler. 

, avlanma evsafına gelen balıklardan daha çok yavru balıklar yakalan-
seçitdikten sonra, ölü küçük balık yavrulan tekrar denize atılmaktadır. En 

olmaktadır. Balık nesli tükenmektedir. 

Balıkçılar açısından ise, trol avcılığı, yasak ve kıyıya yakın bölgelerde yapıldığından, kü
çük balıkçılara ait ve kenara kurulmuş diğer balık ağları parçalanarak tahrip edilmektedir. Di
ğer balıkçılar trol korkusundan denize ağ kuramamaktadırlar. Birçok balıkçı bu sebepten geç
tiğimiz yıllarda mesleğini terk etmiştir. Menfaatların sürtüşmesi sonucu daha güçlü ve büyük 
teknelere sahip olan trol avcıları ile küçük balıkçılar sürtüşmektedir. Bazen denizde küçük tek
neleri ezerek ölümlere sebebiyet vermektedirler. Karadenizli hemşerim milletvekilleri çok iyi 
bilirler; Ekim 1986'da Ordu İlinde benzer bir olay ortaya çıktı ve 2 kıyı balıkçımız, maalesef, 
öldüler. 

Kışa zaman içerisinde yapılan bu değişiklik üzerine Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanına 
telefonla ulaşmaya 
ket içerisinde telgrafıma cevap verdiler ve ben de aynen bu telgrafı sizlere okuyorum efendim: 

çalıştım, ulaşamadım. Telgrafla müracaat ettim, kendileri büyük bir neza-
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"Sayın Şükrü Yürür 
Ordu Milletvekili 

Daha evvel devletten teşvik alıp, donanımlarını kurmuş başka bir grup balıkçıların, çok 
. daralmış olan avlanma sahalarındaki sıkıntıları dikkate alınarak, balık fiyatlarının bir miktar 

dengeye alınmasını düşünerek yapılmış olan uygulama geçicidir. Yakında hazırlanacak sirkü
lerle gereği yapılacaktır. 

İlginize teşekkürlerimle bilgilerinize sunarım. 

Necmettin Cevheri 
Tarım ve Köyişleri Bakanı" 

Sayın Bakana, bu nezaketinden dolayı teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, tabiatın dengesini böyle günlük politikalarla ve 

yerine göre trolcünün keyfine göre ve yerine göre de deniz ürünleri işleyen fabrikaların arzusu
na göre bozarak en kısa zamanda, elimize kocaman bir hiç geçecektir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sizin yaptığınız gibi. 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) —- Bunun için sahillerimizde uygulanacak sirkülerlerin ha

zırlanmasında konulacak tedbirler bilimsel olmalıdır. Gelen heyetlerin gücüne göre değerlen
dirme yapılmamalıdır. 

Bu noktada, Sahil Güvenlik Teşkilatından da bahsetmek istiyorum. Sahil Güvenlik Teşki
latı, adı var, kendi yok olan bir teşkilattır. MiIK Savunmanın elinden arta kalan teknelerle, trol-
cularla, kaçakçılarla baş etmeye çalışmaktadırlar. Bunların ellerindeki tekneler, bilebildiğim 
kadarıyla azamî 10 mil sürat yapabilmektedir; fakat, kaçakçının ve trolcünün elindeki tekneler 
30 mile kadar sürat yapabilen... 

MEHMET ÇEBt (Samsun) — Bunu yeni mi anladın? 
BAŞKAN — Sayın Cebi, lütfen, karşılıklı konuşmayalım. 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Sayın Cebi, ha bunları sana öğretirim de, yerim yer değil... 
BAŞKAN — Sayın Yürür, lütfen, karşılıklı konuşmadan devam ediniz efendim. Hassasi

yetinizi biliyorum. 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Doğru, Sayın Cebi, sen bunları pantolon dikerken öğren

din. Sayın Başkan, eğer bir daha laf atarsa... 
HASAN FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — tner döversin. 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Olabilir. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Sahil Muhafaza Teşkilatını biz güçlendirmek mecburiye

tindeyiz. Onun için Sayın Bakana yardımcı olalım. Sahil Güvenlik Teşkilatının bütçesini artı
ralım, ellerindeki tekneleri kuvvetlendirelim ve donanımlarını artıralım; aksi takdirde sahille
rimiz elden gitmektedir. Mesuliyet Tarım ye Köyişleri Bakanlığının boynundadır; fakat Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığının elinde bir tek tekne dahi yoktur, trolcü ile baş etme imkânına sahip 
değildirler. 

Yüce Heyetinize bu konuları arz ederken, arzum, milletimizin protein kaynağı olan deniz
lerimizin korunması, kıyı balıkçılarımızın himaye edilmesi, kaybolmaya yüz tutan balıklarımı
zın korunmasıyla nesillerinin devamının sağlanması ve Sahil Güvenlik Teşkilatına da gereken 
önemin verilmesidir. 
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Sözlerimi bitirmeden, bana gündem dışı konuşma hakkı veren Sayın Başkana, beni dinle
mek lütfunda bulunan sizlere teşekkür ediyorum ve aklınızda kalması için bir hususu da ilave 
ediyorum : Hepinizin lezzeti ile protein değeri ile çok sevdiği hamsiyi artık fotoğrafta görecek
siniz; çünkü, saygıdeğer Bakanım, hamsinin yakalanmasındaki boy sınırlarını da dahiyane bir 
fikirle küçülttü. Acaba, 11 santimetreden sonra üreme kabiliyeti olan hamsi, Sayın Bakanın 
küçültmesiyle döllenmeye devam edecek midir? Yoksa, hamsiyi biz kavakta mı göreceğiz? Her
halde, seçimlerde söylediğiniz gibi, hamsiyi kavağa çıkaracaksınız!.. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN •—• Hükümet adına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Cevheri; buyurunuz efen

dim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş

kan, saygıdeğer arkadaşlarım; ben, evvela, Ordu Milletvekili, değerli arkadaşımız Sayın Şükrü 
Yürür'ün, bize birtakım açıklamalar yapmak imkânını da veren gündem dışı konuşmasına te
şekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşım, haddizatında, Karadeniz'in, balıkçıları arasında cereyan eden ve kar
şılıklı menfaatler, karşılıklı ekmek kavgası dolayısıyla da cereyan etmesi normal olan bir kav
gayı buraya getirdiler. Tabiî, kavga, benimle kendilerinin arasında değildir. 

Kendileri de gayet iyi bilirler ki, hamsi balığının boy meselesi her sene gündeme gelmiştir. 
Yalnız, ben burada bir şeyi işaret ederek değerli arkadaşıma cevap vermek isterim : Hamsinin 
boy meselesi, trol konusundan bir hafta, hatta onbeş gün önce ele alınmıştı; ama, o zaman, 
değerli arkadaşımız Sayın Şükrü Yürür'ün herhangi bir itirazı olmamıştı. Ne zaman itirazı ol
maya başladı?... Burada, trolle balık avlama yasağının, Ordu İlinin hudutları içerisinden 17-10 
kilometre kadar açılmak durumuna gelindiği zaman... O zaman, burada, meseleyi, sadece ham
siden veyahut da balık nesli üzerine gösterilen bir itinadan ziyade, evvela, bunun, Ordulu ba
lıkçılarımızla, Samsunlu balıkçılarımız arasında, herkesin kendi yönünden haklı olduğu bir mü
cadele olarak kabul edelim. Bunun adını böyle koyallım ve müsaade ederseniz ondan sonra 
konuşalım. 

Sayın arkadaşımızın haklı olarak kendi seçmenlerinin ve kendi balıkçılarının haklarını, 
menfaatlarını savunarak burada dile getirdiği, Ordu İH hudutlarına sokulmak istenmeyen ve 
balık neslini tüketeceği iddia edilen bu trol meselesi, ne zaman ve nasıl teşvik görmüş, izninizle 
ona bir bakalım : 

Çoğu, Sayın Şükrü Yürür'ün Yüksek Planlama Kurulu üyesi olarak da bulunduğu dö
nemlerde, 1980'den sonra, 1980 ila 1983 yılları arasını -başka birilerine zaman zaman yaptığı
mız gibi, işimize geldiği zaman alıp, işimize gelmediğinde de askerlere ciro ettiğimiz 1980 ila 
1983 yıllan arasını- dahi çıkarsak, 1984'ten sonra trolle balık avcılığına verilen teşvikler ve kre
diler var. Burada, firmaların isimlerini okumak istemiyorum. Sadece teşvik numaralarını oku
yacağım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar "Hepsini okuyun" sesleri) 

Hayır, hayır gerek yok; vatandaş teşvik almış, onların isimlerini burada söylemeye gerek yok. 
Trolle balık avcılığına teşvik verilmesinin doğru olup olmadığını görmek lazım. Evvela 

şunu söyleyeyim : Eğer, trolle balık acvılığına teşvik verilmesi yanlış bir olaysa, mesele, bu yan
lışlığın, bizim tarafımızdan ya da bizden önceki dönemdeki değerli arkadaşlarımız tarafından 
yapılmış olup olmaması değildir. Bu, yanlış mıdır değil midir ona bakmamız lazımdır. 
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Eğer yanlış ise, 1984'teki bir teşvik için, motor, araç-gereç ve komple ekipmanlarıyla verilen 
kredi tutarı 5 milyar 939 milyon 694 bin liradır. Sayın arkadaşımızın partisinin Hükümette bu
lunduğu 1985'te, gene bir başka teşvik; verilen kredi -1985'in fiyatlarıyla, yani 1 doların 300 
lira olduğu zaman- 8 milyar 349 milyon liradır. Eğer bugünkü dolar kurundan hesap ederse
niz, bu 8 milyar lira, 80 milyar lira olur. 1986 yılında, bir başka teşvik için verilen kredi miktarı 
11 milyar liradır. 1987 yılında gene bir başka teşvik için verilen kredi 18 milyar 330 milyon lira
dır. 1988'de bir başka teşvik -gene aynı Hükümet zamanında verilmiş- 26 milyar 421 milyon 
lira. 1989'da bir başka teşvik; 34 milyar 384 milyon lira, 1990'da -ki, Sayın Bakanımız o za
man Yüksek Planlama Kurulu Üyesi; hepsi oradan geçiyor- 51 milyar 558 milyon. Yine 1980'de 
verilen bir başka teşvik 70 milyar. (DYP sıralarından "Oh, oh" sesleri) Bunlara tanınan güm
rük muafiyeti ve su ürünleri av araç ve gereçleri için verilen krediler... Ben bunları uzatıp da 
"siz yaptınız biz yaptık" şeklinde meseleyi tartışmak istemiyorum. 

Balık unu fabrikalarının hamsi neslini tükettiği ve yarın, öbürgün bu balığın hiç görüle
meyeceği burada, Sayın arkadaşımız tarafından iddia edildi. Şimdi bu balık unu fabrikalarının 
açılış tarihlerine bakalım : 

20 tane balık unu ve balıkyağı fabrikasının 14 tanesi 1984 senesinden sonra yapılmıştır. 
Eğer zararlı ise niçin yaptık? Değilse... Balık neslinin tüketilmemesi için arkadaşımın gösterdi
ği hassasiyete teşekkür ediyorum. Kendisine arz ettiğim cevapta bir tele kelimeyi unuttu, so
nunda "saygılarımla" demiştim; saygılarımla aynı şeyi söylüyorum : Gelin, burada, balık nesli 
için, memleketin millî varlığı için ne yapılması gerekiyorsa -sizin zamanınıza bjzim zamanımı
za göre değil- olması gereken ne ise onu yapalım. Bu, geçici bir tedbirdir. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Kurulan balık unu fabrikaları şunlardır : Sinop'ta, Baysun 1984, Dalyan Su Ürünleri 1988, 
Cankardeşler 1988, Sibal 1985, Sinop Su Ürünleri 1989, Balıksan 1982, Sürsan 1989, Sütaş 
1988, -20 fabrikanın sadece 14 tanesini söylüyorum ki, hepsi 1984'ten sonra kurulmuş, 1984 
yılından sonra devlet teşviki almış, kredi almış- Trabzon'da Çarşıbaşı Su Ürünleri 1987, Rize'
de Karbasan 1980, Samsun'da, Sürsan Balık 1981 -bu fabrika Sayın özal'ın müsteşarlık zama
nına rastlıyor, onu çıkarırsak 13 tane kalıyor- Ankara'da Delice 1982, İstanbul'da Papila 1980. 

Değerli arkadaşlarım, arkadaşıma cevabımda da söylediğim gibi, bu, geçici bir tedbirdir, 
Balıkçı esnafı "Torlarımızı, motorlarımızı getiremeyiz; ama, diğer takım taklavatımızı getirip 
Ankara'da size bırakırız" dediler. Bu takım taklavatın hepsi demin söylediğim gibi değerli ar
kadaşlarımızın hükümette bulunduğu zamanlarda verilmiş devlet teşvikiyle alınmıştır. Bir ağ 
1 milyar liraya mal oluyor. Motoru değil, sadece ağı 1 milyar liraya mal oluyor... Bu tedbir, 
on beş günlük bir tedbirdir; yeni düzenlemede hamsinin boyu tekrar dokuz santim olacaktır. 
Trolle avlanmayı da Ordu - Samsun hududuna çekeceğiz. 

Hamsiyi tüketen yalnız trol değildir. Trol, üç mil açıkta dip balıkçılığı olarak yapılmakta
dır. Trol, sadece hamsiyi almaz -kendileri de bilirler sahil çocuğu olarak -derin sularda avla
nan, barbunya gibi balıkları da tutabilmek için kullanılan bir alettir, araçtır. Verdiğiniz teşvik
leri, biz, asgarî zarar içerisinde tutmak için çalışıyoruz. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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B) ÇEŞİTLİ İŞF.ER 
1, —^ Değişen oranlar nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonunda bağımsızlara düşen bir üyelik ipin 

yapılacak başvurulara ilişkin Başkanlık duyurusu 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, değişen oranlar karşısında, Plan ve Bütçe Komisyonunda 

bağımsız milletvekillerine bir üyelik düşmektedir. Bu üyelik için aday olmak isteyen bağımsız 
sayın milletvekillerinin, yazılı olarak Başkanlığa müracaat etmelerini rica ediyorum. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. —istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 

üişkin önergesi (4/3) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa önergeleri vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Partimizin 25 - 26.1.1992 tarihinde toplanan Kurultayında, SHP Parti Meclisine ve sonra 
1.2.1992 tarihinde SHP Merkez Yürütme Kuruluna seçilmiş olmam nedeniyle, SHP Grup tç 
Yönetmeliğinin 11 inci maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komis
yonu üyeliğinden istifa ediyorum. 

Gereği için bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

1 Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 
önergesi (4/4) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sosyaîdemokrat Halkçı Parti Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmiş olduğumdan, Plan 

ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden ayrılıyorum. 
Bilgilerinize saygıyla sunarım. 

Veli Aksoy 
îzmir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, Bayındırlık Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine ilişkin önergesi (4/5) 

| Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
25 - 26 Ocak 1992 tarihinde yapılan SHP Olağanüstü Kurultayında Merkez Karar ve Yö

netim Kuruluna seçildiğim için, Bayındırlık ve Ulaştırma ve Ihrizm Komisyonu üyeliğinden 
istifa ediyorum. 

Saygılarımla. 
. * Ziya Halis 

Sivas 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ ' 

1. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında çalışan işçilerimizin, 
yurt dıpnda vs yurt içinde karştlasttMart idarî, malî, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek 
vs gerekli önlemleri almak amacıyla Medis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

BAŞKAN — 2 adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum : 

Türlüye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugün, Batı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Suudî Arabistan ve Libya gibi Arap ülke

leri ile Sovyetler Birliği ve diğer ülkelere çalışmak üzere giden ve oralarda yaşayan Türklerin 
sayısı aileleri ile birlikte 3 milyona ulaşmıştır. Bu sayı önemli olup, küçümsenmiyecek bir top
luluğun ve büyük bir işgücünün varlığına işaret etmektedir. 

Bu işgücü içinde, Türk işçisi, işamadt ve esnafı yerini almış olup, bulundukları ülkelerde 
varlıklarını ciddî bir şekilde hissettirmekte ve kökleşme yolunda sağlam adımlar atmaktadırlar. 

Geriye dönüp baktığımızda, 1950 yıllarından itibaren Türk işgücünün yurt dışında istih
damı, yerleşmesi ve entegrasyonu konusunda çok değişik gerçekler yaşanmış ve zorluklarla kar
şılaşılmıştır. 

Bununla birlikte hükümetler, bu konuya, zaman içinde daha bilinçli yaklaşmışlar; fakat, 
gerek içeriden gerekse yurt dışından gelen zorluklar bu yaklaşımların bazen akim kalmasına 
neden olmuştur. 

Anayasamızın 62 nci maddesi gereğince, devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türklerin aile 
birliğini sağlamak, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağ
lanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gere
ken tedbirleri almakla ödevlendirilmiştir, 

Yurt dışında işçisi, işadamı, esnafı, öğrencisi ve aileleriyle büyük bir güç oluşturan vatan
daşlarımızın, anavatana Türkiye ile olan ilişkilerini sürdürmekte müstesna bir gayret göster
dikleri bilinmektedir. Türkiye ile ilişkilerinin devamını sağlayabilmek, dil ve millî kültürünün 
birliğinin devamı için gerekli etkin tedbirlerin alınmasına ihtiyaç vardır. 

Diğer taraftan, bu vatandaşlarımızın bulundukları dış ülkelerde de çeşitli problemleri var
dır. Bir yabancılar yasası konusu, bir seçme ve seçilme hakkı konusu hep gündemlerindedir. 
Bu konularda seslerini ise yeteri kadar duyuramamaktadırlar. Bunların hukukî sorunlarının 
çözümüne yardımcı olunması, çifte vatandaşlık yasası konusunda aydınlatılmaları ve yurt dı
şındaki hak ve menfaatlarını korumaları ve elde edebilmeleri için bazı tedbirlerin alınması ge
rekmektedir. 

Bazı ülkelere turist pasaportu ile götürülen işçilerimiz, Türk sosyal güvenlik sistemi için
de yer almamakta, işverenlerce özel sigorta şirketlerine sigorta ettirilmektedirler. Bu gibi ülke
lerde çalışan işçilerin, Türk sosyal güvenlik sistemi içinde yer almaları için gerekli düzenleme 
ve tedbirlere ihtiyaç vardır. 

Ayrıca, bilhassa son yıllarda bir tırmanma gösteren yabancı düşmanlığı ve bu cümleden 
olarak vatandaşlarımıza yapılan saldırılar önemli boyutlara ulaşmış olup, bu konunun ilgili 
ülke parlamentoları ve parlamenterleri nezdinde de tartışılması kaçınılmazdır. 
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Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yurda dönüşlerinde de karşılaştıkları problemler 
vardır. Yurt dışından dönen ailelerin, özellikle gençlerin topluma yeniden uyum sağlamalarını 
kolaylaştıracak tedbirlerin alınması gereklidir. 

Cumhuriyet hükümetleri, bu sorunların çözümü için büyük gayretler göstermişlerdir. An
cak, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak da, yurt dışındaki parlamentolar nezdinde bu so
runların çözümü için bazı faaliyetlerin sürdürülmesinin gerekliliğine inanmaktayız. 

Zira, meselelerin çözümünde sadece millî mevzuatımız yeterli olmamakta, ilgili ülkelerin 
parlamentoları nezdinde de bazı girişimlere ihtiyaç olmaktadır. Nitekim, bu ülkeler, zaman za
man bu maksatla oluşturdukları parlamento komisyonlarını ülkemize göndermekte ve bilgi alış
verişinde bulunmaktadırlar. 

Bütün bu nedenlerle; yurt dışındaki vatandaşlarımızın, gerek yurt dışında ve gerek yurt 
içinde karşılaştıkları sorunları idarî, malî, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla incele
mek, gerektiğinde ilgili parlamentolar nezdinde ne gibi faaliyetlerin yapılabileceğini araştır
mak ve Anayasamızın 62 nci maddesinde belirtilen tedbirleri tespit etmek amacıyla, Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını 
saygılarımızla arz ederiz. 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

Nevşat özer 
Muğla 

Gürhan Çelebican 
-• İstanbul 
İsmail Sancak 

İstanbul 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

2. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, izmir ilinin sorunlarını tespit etmek 
ve gerekli önlemleri almak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Mehmet Sağdıç 
. Ankara 
Gaffar Yakın 

. Afyon 
Şadan Tuzcu 

İstanbul 
Refik Arslan 
Kastamonu 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Mustafa Kılıçaslan 
Sakarya 

Ersin Taranoğlu 
Sakarya 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye'mizin 3 üncü Büyük şehri olma sıfatını haiz, tarihî, kültürel ve tabiat zenginlikle
rine sahip tzmir kentimiz, son yıllarda artan göçler nedeniyle nüfusu yaklaşık 3 milyonu bul
muştur. 

Artan bu nüfus karşısında kentimizde gerek mahallî idarelerce getirilen hizmetler, gerekse 
merkezî idarelerden getirilen hizmetler yetersiz kalmıştır. Bu nedenle tzmir kenti hem çalışma 
hem de oturma amaçları için sağlıksız ve huzursuz bir şehir görünümüne girmiştir. Bu güzide 
şehrimize kalıcı,birtakım tedbirler getirilmediği takdirde tamamen yaşanamayacak bir duru
ma düşecektir. Tabiî ki, şu ana kadar birtakım tedbirler alınması konusunda girişimler ve yatı
rımlar başlatılmış olmakla beraber, içine girilen finans darlıkları ve çeşitli nedenlerle yavaşla
mış ve hatta bazı yatırımlar durdurulmuştur, tzmirimizin sorunları nelerdi? Bunlardan en önem
lilerini belirtmek durumundayız. 

Bugün, İzmir'de, merkezî yönetim ağırlıklı Tahtalı Barajı ve içme suyu projesi, tarım ve 
sulama ağırlıklı baraj ve sulama projeleri, İzmir'i çepeçevre saran otoyollar, millî eğitim ve sağlık 
hizmetleri ile ilgili yatırımlar, İzmir - Aliağa çift hatlı elektrikli tren projesi ve spor kompleks
leri gibi yatırımlar, Ege serbest bölgenin faaliyete geçirilmesi, doğalgaz gibi yatırımların dışın
da bir de mahallî idarenin finans sıkıntısı nedeniyle yavaşlamış ve hatta durma noktasına gel
miş; büyük kanal projesi pompaj istasyonu, körfezin temizlenmesi, ayrıca toplu ulaşım soru
nuna çözüm olabilecek yeni başlatılması planlanan hafif raylı sistem projesi gibi, İzmir'e ve 
tzmir'Iiye nefes aldıracak projelerin devlet tarafından desteklenmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle, yukarıda arz ettiğimiz sebepler nedeniyle, yaklaşık 3 milyon nüfuslu tzmir 
gibi güzide bir şehrimizin sorunlarını gözden geçirmek, uygar bir düzen içerisinde yaşamasını 
temin etmek ve hem merkezî idarelerdeki, hem de mahallî idarelerdeki birtakım sebeplerden 
kaynaklanan sorunların incelenip, araştırılması amacıyla Anayasamızın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 Üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını tensiplerinize arz ederiz. 

Timur Demir tlhan Kaya 
tzmir tzmir 

Cengiz Bulut Süha Tanık 
tzmir tzmir 

Halil İbrahim özsoy Faruk Saydam 
Afyon Manisa 

Mehmet Gedik Feridun Pehlivan 
Bursa Bursa 

Mehmet Sağdıç Yaşar Eryılmaz 
Ankara Ağrı 

Mustafa Balcılar Mehmet Rauf Ertekin 
Eskişehir Kütahya 

Yusuf Pamuk Gaffar Yakın 
İstanbul Afyon 

Refik Arslan Abbas tnceayan 
Kastamonu Bolu 

Nevşat özer 
Muğla 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması hususundaki 

öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
4. — Helsinki'de yapılacak olan Avrupa Araştırma ve Koordinasyon Ajansı EUREKA toplantı

sına TBMM'yi temsilen üç kişilik bir Parlamento heyetinin katûmasına üiskin Başkanlık tezkeresi (3/272) 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oy

larınıza sunacağım : * 
1 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Finlandiya Parlamentosu Başkanından alınan bir mektup ile, 12-13 Mart 1992 tarihlerin
de Helsinki'de yapılacak Avrupa Araştırma ve Koordinasyon Ajansı EUREKA'mn üçüncü top
lantısına Türkiye Büyük Millet Meclisinden üç kişilik bir Parlamento heyetimiz davet edil
mektedir. 

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış ilişkileri
nin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyannca Genel Kurulun 
tasviplerine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1, — Kamu iktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Saydı Kanun Hük

münde Kararnamenin Bazı Madelerininin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 Saydı Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının, gündemin 2 nci sırasına alınma
sına ve görüşmelerinin bitimine kadar çaltşma süresinin uzatûmasına ve (9/1) esas numaralı Medis so
ruşturması önergesinin görüşülme gününe ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulu'nun önerileri vardır; okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu Önerisi 
Danışma Kurulunun 4.2.1992 salı günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Ku

rulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
Güneş Müftüoğlu Mustafa Kalemli 

SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 
Mahmut Almak Şevket Kazan 
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öneriler : 
1. 5.2.1992 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 21 Sıra Sayılı Kû

mu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 Saydı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 48 saat geçmeden Gündemin "Ka
nun Tasarısı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" kısmının 2 nci sırasına alına
rak görüşmelerinin bugünkü Birleşimde yapılmasını ve görüşmelerin bitimine kadar çalışma 
süresinin uzatılması önerilmiştir. 

2. Genel Kurulun 23.1.1992 tarihli 30 uncu Birleşiminde okunmş bulunan, 30 Ekim 1989 
tarihinde yayımlanan 89/14657 Sayılı Kararda imzası bulunan bakanlar ile eski Başbakan Yıl
dırım Akbulut ve Bayındırlık ve tskân eski Bakanı Hüsamettin örüç haklarında bir Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin (9/1) esas numaralı soruşturma önergesinin Gündemin "özel 
Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması ve Anayasanın 100 üncü maddesine göre 
Meclis soruşturması açılıp açılmaması konusundaki görüşmelerin Genel Kurulun 18.2.1992 salı 
günkü birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN— Şimdi, önerileri ayrı ayrı okutup oylarınıza sunuyorum : 

öneriler : 
1. 5.2.1992 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 21 Sıra Sayılı Ka

mu iktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 48 saat geçmeden gündemin "Ka
nun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 2 nci sırasına alınarak 
görüşmelerinin bugünkü Birleşimde yapılmasını ve görüşmelerin bitimine kadar çalışma süre
sinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer öneriyi okutuyorum : 

2. Genel Kurutun 23.1.1992 tarihli 30 uncu Birleşiminde okunmuş bulunan, 30 Ekim 1989 
tarihinde yayımlanan 89/14657 Sayılı Kararda imzası bulunan bakanlar ile eski Başbakan Yıl
dırım Akbulut ve Bayındırlık ve tskân eski Bakanı Hüsamettin örüç haklarında bir Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin (9/1) esas numaralı soruşturma önergesinin Gündemin "özel 
Gündemde Yer Alacak tşler" kısmında yer alması ve Anayasanın 100 üncü maddesine göre 
Meclis soruşturması açılıp açılmaması konusundaki görüşmelerin Genel Kurulun 18.2.1992 salı 
günkü birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

B) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. —Küçük Çiftlilerin T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faiz

lerinin Affına Dair Kanun Teklifi ile Bazı Kamu Alacaklarıma Tahsilattnın Hızlandırılması ve Matrah 
Artırma Hakkında Kanun Tasartstnm görüşülme stralartna ilişkin DYP ve SHP Grupları müşterek önerileri 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gruplarının İçtüzüğün 
19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 4.2.1992 salı günü yaptığı toplantıda siyasî parti grupları arasında ' 
oybirliği sağlanamadığından, gruplarımızın aşağıdaki önerisinin içtüzüğün 19 uncu maddesi 
gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Güneş Müftüoğlu Mahmut Alınak 
Doğru Yol Partisi ' Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

öneri : 
4.2.1992 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 19 sıra sayılı "Küçük 

Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç 
Faizlarinin Affına Dair Kanun Teklifi" nin, 48 saat geçmeden, gündemin "Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 3 üncü sırasına alınması ve günde
min 1 inci ve 2 nci sırasındaki konuların bitiminden sonra, çalışma süresi dolmadığı takdirde, 
görüşmelerine bugünkü birleşimde başlanması, 

Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmının 
8 inci sırasında yer alan 18 sıra sayılı "Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması 
ve Matrah Artırımı Hakkındaki Kanun Tasarısı" nın, bu kısmın 4 üncü sırasına alınması öne
rilmiştir. 

BAŞKAN — Aleyhte konuşmak isteyen?.. Sayın Çelebi, Sayın Kazan. 
Buyurun Sayın Çelebi. 
IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özellikle Bazı Kamu Ala

caklılarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkındaki Kanun Tasarının, çok 
hızla, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçmesi ve aynı hızla Genel Kurula gelmesi, bugün Hü
kümetin de programında yer alan açıklık ve hukuk devleti ilkesinin temel kurallarına ters düş
mektedir. Çünkü, örgütlü ve sivil toplum anlayışında ve demokrasinin temel kuralları arasın
da, kamu vicdanı ve kamuoyunun önünde tartışma büyük önem taşımaktadır ve bu tartışma
da hukuk devleti ilkelerinin erginliği çok büyük önem kazanmaktadır. Çünkü, eski devlet an
layışında, vergi koyan veya vergi İcaldıran devlet, tepeden inme, tepeden yönetme anlayışının 
bir sonucu, kapalı ekonomi modelinin bir sonucu olarak olagelmiş, tek el yönetiminin bir un
suru olarak gündeme gelmiştir; ama, bugün devletin kimliğinde, artık, güler yüzlü devlet anla
yışı ve açık toplum anlayışı hâkimdir. 

Temel konular, vergi gibi temel konular, vatandaşın günlük yaşamını ilgilendiren temel ko
nular, kamuoyunda ve Parlamentoda yeterince tartışılmadan benimsenmemelidir. Yasalar, top
lumun ortak iyiliği içindir. Yasalar, demokrasilerde toplumun ortak menfaati arını korumaya 
dönük olmalıdır. 

Kararlar elbette çoğunlukla alınır; ancak, çıkan yasalar, toplumun ortak iyiliğine hizmet 
etmelidir. Kamunun vicdanına, demokrasi kurumlarına ve ilkelerine uygun olmalıdır. Bu ne
denle, mevcut yasalar, kamuoyunda yeterince tartışılmalı, toplumun ortak iyiliğine dönük ol
malıdır. Bu nedenle, vergi affı dediğimiz, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırıl
ması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun Tasarısının gerekçeleri somut değildir. 
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Bu tasarıdan, kaç kişi, nasıl yararlanacak belli değildir. Yeterli hazırlık yoktur. Acaba, çö
züm sadece bu şekildeki vergi affıyla mı mümkündür? Sakat düzenlemeler var ise, köklü dü
zenlemeler acaba yapılamaz mı? Namuslu vatandaş, vergisini düzenli ödeyen insanlar, acaba 
bu tasarıdan mağdur olmakta mıdır, olmamakta mıdır? Bunlar, tartışılmamaktadır. Buna dö
nük ciddî bir araştırma söz konusu değildir. Eğer dosyalar birikmişse, niçin vergi affında bir 
sınırlama getirilmemektedir. Sınırlama getirilerek, küçük vergi cezası veya küçük vergi oranla
rında birikmiş dosyalar tasfiye edilir, büyük vergi borcu olanların mahkemelerine veya dosya
ların incelenmesine devam edilebilir. 

Aslı kadar cezanın, gecikme zammının ve faizinin ödenmesi, ilk defa cumhuriyet tarihin
de getirilmektedir. "Af içinde af" söz konusudur. Matrahın artırılması konusu inceleme dışı 
kalma bakımından çok önemli bir araç olarak gündeme getirilmektedir. Eğer, matrah artırılır
sa yüzde 40'ı ödenerek o yıl inceleme kapsamı dışında kalınmaktadır. Yani, vergi affından ya
rarlananlar, acaba vergi ödeyen namuslu vatandaşlar karşısında daha mı akıllı durumdadır
lar? Çıkarılacak vergi affı yasası, toplumun ortak iyiliğine hizmet etmekte midir? Kamuoyu 
vicdanı buna ne demektedir? Geniş halk kitleleri, bu vergi affından nasıl etkileneceklerdir? 
Türkiye'nin vergi düzeni nasıl etkilenecektir?.. 

Eğer, Vergi Usul Kanununun bazı maddelerini tartışacaksak ve köklü bir değişiklik yapa
caksak, kaçakçılık cezasını üç kat değil, bir kat yapacaksak, vergi zammı ve vergi faizlerine 
ilişkin oranlan değiştireceksek, biz oturalım, daha köklü değişikliklere dönük çalışmalar yapalım. 

Gelen kanun tasarısının gerekçesinde, ne kadar dosya beklemektedir; kaç milyondan kaç 
milyona kadar kaç dosya beklemektedir; ne kadar cezası vardır ve kaç milyondan kaç milyona 
kadardır; bunlara dönük somut, rakamsal bir araştırma yoktur ve elimize geçmemiştir. 

Dün, bu bilgileri bir milletvekili arkadaşım yazılı istemiştir; iktidar partisine mensup bir 
milletvekili arkadaşım bu bilgileri yazılı olarak Sayın Bakandan rica etmiştir; Sayın Bakan, 
bu bilgilere ilişkin cevabında, "bu kanun tasarısı görüşülünceye kadar bu bilgileri yetiştirip 
yetiştiremeyeceğimi bilemiyorum" demiştir. Demokrasilerde en önemli kural -eğer, demokrat-
sak, Türkiye'de ciddî bir demokratikleşme sürecinin gerçekleşmesini istiyorsak- çıkarılan yasa
ların, toplumun ortak iyiliğine dönük olma zorunluluğudur. Bunun için de, ciddî araştırma 
yapılması, ciddî tartışma yapılması gerekir. Böyle, yangından mal kaçırır gibi, toplumun bu 
kadar geniş kesimlerini ilgilendiren hiçbir yasa çıkarılamaz, doğru değildir ve gejecek açısın
dan ciddî sıkıntılar yaratır. 

Vergi affıyla, vergisini ödeyen ne olacaktır? Namuslu vatandaş ne duruma düşecektir? Hu
kuk yolu sarsılmaktadır, yasaya güven yıkılmaktadır. Yasa karşısında vatandaşın ödevleri var
dır; yasa karşısında, vatandaş, ödevini yerine getirmektedir, vergisini ödemektedir. Ama, biraz 
önCe söylediğim gibi, yasalar, toplumun ortak iyiliğine dönük olma zorundadır. Hukuk, bu
günkü gibi yaz-boz tahtası haline gelirse, yarın, o vatandaş vergisini ödemez, yurttaşlık görevi
ni yerine getirmez... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Hukuku siz bu hale getirdiniz. 
IŞIN ÇELEBt (Devamla) — ...Bu mesele bazı çevrelerin aracı haline mi geliyor tartışma

sını gündemde tutmaya başlar. 
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Demokrasinin kökleşmesini hep beraber istiyoruz. Türkiye'de demokratikleşmenin yeni 
boyutlar kazanmasını ve Türkiye'nin daha ileri noktalara, daha ileriye gitmesini hep beraber 
istiyoruz; ama, bunun temel kuralı, ciddî araştırmalar üzerine oturan, ciddî yasalar getirerek 
ve kamuoyu vicdanının desteğini alarak, toplumun desteğini alarak gerçekleştirmeden geçer; 
açıklığın ve demokrasinin kurallarını yerine getirmekle gerçekleşir; çoğunluğun el kaldırım
sıyla demokrasi olmaz. Vergide, ülkenin şartlarını bilmek gerekir. 

' Niye tahsil edemediniz? sorusunun cevabını teknik olarak tartışacağız; ama, yeni tasarıda 
herkesi affetmek... "Resmî Gazetede ilan edilmesi koşulu" önergesini yarın grup olarak geti
receğiz; 50 milyonun üzerinde vergi affına tabi olan herkesin Resmî Gazetede ilan edilmesini 
isteyeceğiz. 

"Cumhuriyet tarihinde böyle bir af görülmedi" diyoruz. Ciddî olarak iddia ediyoruz. Vergi, 
bir dünya görüşüdür; toplanan vergiyle geniş halk kitlelerine hizmet etmek, bu verginin nasıl 
kullanıldığını parlamento önünde tartışmak gerekir. 

Bu nedenle, bu tasarının, ciddî bir biçimde tartışılması gerektiğine inanıyorum. Demok
rasinin gereği ve millet "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" diye bizi buraya gönderdiği 
için, bunu tartışmanın ve bunu ciddî araştırmalara dayandırmanın, toplumun geleceği açısın
dan sağlıklı bir başlangıç olacağını belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu tartışmayı yapmak çok önemlidir. Ben burada yapıcı olmaya ça
lışıyorum; ben burada Türkiye'nin iyiliğini ve Türkiye'nin menfaatlarını düşünerek söylüyo
rum. Biz Hükümete de yol göstermeye, yardımcı olmaya hazırız diye hep söylüyorum. Bakın; 
15 Aralıktan sonra yapılan zamların, Türkiye'de maliyet enflasyonu dikkate alınmadan yapıl
dığını ve yangına benzin dökmek olduğunu söyledik, bu kürsüde ifade çttim. Nitekim, ocak 
ayı toptan eşya fiyat artışlarının yüzde 11 olması, benim ne kadar haklı olduğumu gösteriyor. 

Yasaların, toplumun vicdanına ve ortak iyiliğine dönük olarak hazırlanması, demokrasi
nin fazileti açısından önem taşır. Bu nedenle, vergi affıyla ilgili bu tasarı üzerinde dikkatle ve 
hassasiyetle durulmasını ve bu yüzden acele edilmemesi gerektiğini ye bunun, gerekli araştır
malarla desteklenmesi gereğini belirtiyor; nedenlerinin^ niçinlerinin çok net olarak kamuoyu
na sunulmasının ve kamuoyunun desteğinin alınmasının, toplum adına gerekli olduğuna ina
nıyorum. 

Tasarının önümüzdeki hafta veya zamanı gelince gündeme alınmasının doğru olacağı dü
şüncesiyle, hepinize saygılar, sevgiler sunarım efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
Aleyhte, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Kazan. -
Buyurun efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce SHP ve 

DYP grupları adına Yüce Heyete.takdim edilen öneri, iki kanunun Meclis gündemine, 48 saat 
beklemeden yerleştirilmesini ve de 2 nci sıradan sonra yer almasını öneriyor. 

Bu konuyu dün Danışma Kurulunda arkadaşlarımızla görüştük. Aslında gönül isterdi ki, 
bir mutabakata varılsın ve bu mutabakat neticesinde bugün bu konu çözümlenmiş olsun; an
cak, mutabakata varılamadı. 
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Danışma Kurulundaki görüşme sırasında, biz tabiatıyla her iki kanun açısından meseleye 
farklı yaklaştık. Kanunlardan bir tanesi, Küçük Çiftçilerin Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine Olan Borç Faizlerinin Affına Dair Kanun Teklifi; diğeri de, Kamu Alacakla
rının Tahsilatının Hızlandırılmasına Dair Kanun Tasarısıydı. 

Zannediyorum, biraz evvel olduğu gibi, bu öneriyi de, Genel Kurulun oylarına sunarken, 
Sayın Başkan herhalde her iki teklifi ayrı ayrı oylayacaktır. Tabiî, muameleyi kendileri takdir 
edeceklerdir. 

Biz bu iki kanundan birincisinin, yani Küçük Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faizlerinin Affına Dair Olan Kanun Teklifi
nin, gerçekten acil bir konu olduğunu, bir an önce görüşülmesi gerektiğini, bunda birçok yön
den faydalar olduğunu, dün ifade ettiğimiz gibi, bugün de huzurlarınızda arz ediyorum. 

O balamdan, biz bu kanun teklifinin, gündemde 2 nci sıradan sonra yer almasına elbette 
taraftarız ve istiyoruz. Bu istikamette oyumuzu kullanacağız eğer öneri tefrik edilirse. 

Ancak, Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılmasına Mütedair Kanun Tasarısına 
gelince; tabiatıyla, kanunun ismine baktığınız zaman, gerçekten devletin bir malî ihtiyacının 
bir an önce karşılanması, çarkların hızlı dönmesi, seri dönmesi intibaını veriyor ve bu isme 
bakmak suretiyle, gönül, bunun da acil bir kanun olduğu konusunda adeta bir intibaa sahip 
oluyor. Ne var ki, bu kanun tasarısı üzerinde, uzun zamandan beri, basın yoluyla veya çeşitli 
demeçlerle yapılan konuşmalar, bu kanun tasarısının aceleye getirilmesi halinde, ekonomik yön
den birtakım faydalar sağlanacağına değil; tam tersine, ileride birçok polemiklere yol açacağı
na dair beyanatlar, değerlendirmeler ve tenkitlerle kamuoyu aydınlatılmıştır. Bu durum karşı
sında, bu kadar hassas, bu kadar önemli bir kanun tasarısının 48 saat beklenilmeden gündeme 
alınması, gündemin 3 üncü veya 4 üncü sırasında yer alarak görüşülmesi istenilmektedir. Bu 
da, Yüce Heyetin, bu kanun tasarısı hakkında gerekli araştırmayı yapamadan bir emrivaki ile 
karşı karşıya bırakılması demektir. Bu bakımdan biz, 2 nci sıradaki kanun tasarısı konusunda 
normal prosedürün işlemesini ve normal usullerle gündeme gelerek gündemde yerini almasını 
daha uygun görüyoruz. 

Görüşümüz, birinci kanun teklifinin gündemin 3 üncü sırasında yer alması istikametinde
dir; Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanun Tasarısı ise, normal 
prosedür içerisinde yer alması istikametindedir. 

Saygılarımı arz ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Lehte, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Müftüoğlu; buyurun... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Sayın Kazan'ın da belirttikleri gibi, dün Danışma Kurulu toplantısında, yasa teklifi ile 

tasarının gündemin 2 nci ve 3 üncü sıralarına alınması hususunda anlaşma sağlayamadık. De
ğerli arkadaşlarımız, özellikle Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılmasına Dair Tasa
rıya karşı çıktılar. Burada da Sayın Çelebi ve Sayın Kazan, özellikle bu tasarının yeteri kadar 
incelenmeden ve çok acele edilerek Genel Kurulun önüne getirildiğini ileri sürdüler. 
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Değerli arkadaşlarım, özellikle belirtmek istediğim iki husus var : Teklifin bir an önce gö
rüşülmesini istememizin nedeni şudur : Küçük ve Orta Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borçlarının Faizlerinin Affına Dair Yasa Tek
lifimizde birtakım süreler var. Bu, daha önce Bakanlar Kurulu kararı olarak Cumhurbaşkanlı
ğına sunulmuştu; ancak, Cumhurbaşkanı geri çevirince, ortak teklif halinde Genel Kurula sun
duk. Anlatmak istediğim husus şu : Çiftçilerin belirli sürelerle ödemeleri öngörülmüş. Bu tek
lifin yasalaşması geciktikçe, tarihlerin bir anlamı kalmıyor. O nedenle, bir an önce yasalaşma
sından yanayız. 

Tasarıya gelince. Bu konuda da özellikle belirtmek istediğim husus şudur : Bu, bir af yasa 
tasarısı değildir değerli arkadaşlarım. Nedense, muhalefet partileri, özellikle Anavatan Partili 
arkadaşlarımız bunu kabul etmek istemiyorlar. Burada Hükümetin amacı, vergi tahsilatını te
min etmektir. Onun için, bir af kanunu olarak bakmak yanlıştın Kaldı ki, yıllardır büyük sı
kıntı içinde olan esnafa, tüccara, sanayiciye vergilerini ödeme kolaylığı getirilmektedir. Bu ne
denle de, bu yasa tasarısının bir an önce yasalaşmasında Doğru Yol Partisi Grubu olarak bü
yük yarar görmekteyiz. Onun için gündemde ön sıraya alınmasını istedik. 

Sayın Çelebi, tasarı için, ' 'açıklık ve demokrasi anlayışına, "hukuk devletine uymadığını" 
ileri sürdüler. Yarın burada bu tasarı enine boyuna tartışılacaktır. Hayli uzun bir tasarıdır. Her 
madde üzerinde grupların söz alma hakkı vardır, 20 dakika konuşabilirler; gelip burada yasa 
tasarısı üzerindeki görüşlerini açıklayabilirler. Hükümete, ilgili bakana, her madde üzerinde, 
her konu üzerinde, yazılı veya sözlü cevaplandırılmak üzere soru sorma hakları vardır. Kamu
oyunun ve Genel Kurulun gözünden hiçbir şey kaçırılmamaktadır. Görüşmeler yeterince yapı
lacak ve tasarı, kabul edildiği takdirde yasalaşacaktır. * 

Onun için, Sayın Çelebi'nin bu itirazlarına katılmıyoruz, önerinin kabulünü diliyoruz. 
Saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
öneriyi, Sayın Kazan'ın biraz önce söylediği gibi, madde madde oya sunmaya imkân yok; 

çünkü, öneri tek madde halindedir. 
öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

VI. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlarda Açtk Bulunan Üyeliklere Seçim 
a) Adalet Komisyonunda açtk bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN — Adalet Komisyonundaki açık üyeliğe, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunca, 

Malatya. Milletvekili Sayın Mustafa Yılmaz aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
b) Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim 

BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komisyonundaki açık üyeliklere, Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti Grubunca, İstanbul Milletvekili Sayın İsmail Cem ve Kırşehir Milletvekili Sayın Sabri Yavuz 
aday gösterilmişlerdir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 
Genel Kurulun 22.1.1992 tarihli 29 uncu Birleşiminde alınan karar gereğince, 1 saat sürey

le, sözlü sorular görüşülecektir; daha sonra da kanun tasarı ve tekliflerini görüşmeye başlayacağız. 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. —Ankara Milletvekili H. Uluç Gürhan'ın, Adalet Vakfının 29.11.1991 tarihli toplantısına 

ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/12) 
BAŞKAN — 1 inci sırada, Ankara Milletvekili Sayın H. Uluç Gürkan'ın, Adalet Vakfının 

29.11.1991 tarihli toplantısına ilişkin Adalet Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Gürkan?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

2. — Kütahya Milletvekili Rauf Ertekin'in, Gökova Termik Santrali'ne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/15) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Kütahya Milletvekili Rauf Ertekin'in, Gökova Termik Santralı
na ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ertekin?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. , 
Soru ertelenmiştir. 
3. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Bolu ili Gerede ilçesindeki yaylalarda bulunan evlerin 

ve inşaatların yıkılması olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/16) 
BAŞKAN — 3 üncü sırada, Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'm, Bolu İli Gerede ilçesin

deki yaylalarda bulunan evlerin ve inşaatların yıkılması olayına ilişkin Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Inceayan?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
4. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, Türk vatandaşlığından çıkarılanların sayısına ve bunların 

yaralarım sarmak için bir çözüm düşünülüp düşünülmediğine üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/17) 
BAŞKAN — 4 üncü sırada, Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, Türk vatandaşlığından çıka

rılanların sayısına ve bunların yaralarını sarmak için bir çözüm düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Halis?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

5. —Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, vergi borçları ile memurların T.C. Emekli Sandı
ğına olan borçlarının affına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/19) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, vergi borçları ile me
murların T.C. Emekli Sandığına olan borçlarının affına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 
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Sayın Ertekin?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
6. -*- Şırnak MüktvekiH Orfıan Doğan'm, Gökova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabii Kay

naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 
BAŞKAN — 6 ncı sırada, Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Gökova Termik Santralına 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Doğan?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
7. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Afyon ilinin kalkınmada öncelikli iller arasına alınıp 

alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/21) 
BAŞKAN — 7 nci sırada, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Ayfon- İlinin kalkınmada 

öncelikli iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Yakın?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
8. —Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun'a veya Giresun - Ordu arasına havaala

nı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/22) 
BAŞKAN — 8 inci sırada, Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun'a veya Gi

resun - Ordu arasına havaalanı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu 
vardır. _ . • ' . . * . 

Sayın Zaimoğlu?.. Burada 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok, 
Soru ertelenmiştir. 
9. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teşkilat Kanununun ne zaman çtkart-

hcağına veyeşü kart uygulamasının ne zaman başlayacağına İlişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/23) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teşkilat 
Kanununun ne zaman çıkarılacağına ve yeşil kart uygulamasının ne zaman başlayacağına iliş
kin Sağlık Bakanından sorusu vardır. ı 

Sayın Gaffar Yakın?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. x 

Soru ertelenmiştir. 
10. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun ilinin kalkınmada öncelikli yöreler kap

samına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/24) 
BAŞKAN — 10 uncu sırada, Giresun Milletvekili Sayın Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun 

İlinin kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Zaimoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. x 

Soru ertelenmiştir. 
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11. — Giresun Milletvekili Rasim Zabnoğlu'tmn, Hükümetin görevi devraldığı tarihten 31.12.1991 
tarihine kadar T.R.T. haber bültenlerinde iktidar ve muhalefet partileri ile hükümete ayrtlan sürelere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/25) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Giresun Milletvekili Sayın Rasim Zaimoğlu'nun, Hükümetin 
görevi devraldığı tarihten 31.12.1991 tarihine kadar TRT haber bültenlerinde iktidar ve muha
lefet partileri ile Hükümete ayrılan sürelere ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Zaimoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

12. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Devlet Bakanı Cavit Çağhr'ın, vergi kaçırdığına dair 
basında çıkan beyanına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/26) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, Maliye ve Gümrük 
Bakanından sorusu vardır. * • . . 

Sayın Yakın?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

13. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu - Torul karayoluna ilişin Baytndtrltk 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Giresun Milletvekili Sayın Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu 
- Torul Karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Zaimoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

14. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, belediyelerce yapılan zamlara ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Erman Şahi'in cevabı (6/28) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk'un, belediyelerce 
yapılan zamlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Pamuk?.. Buradalar. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı veya yerine cevap verecek Sayın Bakan?.. Bu

radalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal İnönü tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 7.1.1992 

Saygılarımla. 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 
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1989 Mahallî idareler Seçimi propagandalarında, vatandaşlarımızı bedava süt, su ve ula
şım imkânlarından faydalandırmayı vaat etmiştiniz. Anavatan Partisi İktidarının SHP'li bele
diyelere yardım yapmadığı gerekçesiyle SHP'li belediyelerin de vaatlerini yerine getiremediğini 
ileri sürmüştünüz. Bugün iktidar olduğunuza göre : 

1. Halen SHP'li belediyelerce yönetilen Ankara, tstanbul, İzmir, Adana gibi pek çok bü
yük şehirlerimizde aynı vaatlerinizi gerçekleştirmeyi düşünüyor musunuz? 

2. Aynı belediyelerce, siz iktidar iken, suya, ulaşıma ve ekmeğe yapılan yüzde 100'lere va
ran zamları uygun buluyor musunuz? 

3. Şayet bu zamlar gerekli ise, vaatlerinizle ters düşmüyor mu? 
BAŞKAN•— Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıde

ğer üyeleri; Genel Başkanım ve Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal inönü, kendisine sorulan bu 
soruyu benim cevaplamamı istedi, beni görevlendirdi, o nedenle huzurlarınızdayım. 

İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk tarafından verilen soruda, "1989 mahallî idare
ler seçimi propagandalarında vatandaşlarımızı, bedava süt, su ve ulaşım imkânlarından fayda
landırmayı vaat etmiştiniz. Anavatan Partisi iktidarının SHP'li belediyelere yardım yapmadığı 
gerekçesiyle SHP'li belediyelerin de vaatlerini yerine getiremediğini ileri sürmüştünüz. Bugün 
iktidar olduğunuza göre; 

1. Halen SHP'li belediyelerce yönetilen Ankara, tstanbul, İzmir, Adana gibi pek çok büyük 
şehirlerimizde aynı vaatlerinizi gerçekleştirmeyi düşünüyor musunuz?" deniyor. Evet, düşü
nüyoruz ve hatta uyguluyoruz. Zaten, bu sorunun yanıtı da içerisinde. Anavatan iktidarı bu
gün olmadığına göre, bizim için mani hal zail olduğundan, elbette vaadimizi yerine getirece
ğiz. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Yine aynı soruda, "2. Aynı belediyelerce, siz iktidar iken, suya, ulaşıma ve ekmeğe yapı
lan yüzde 100'lere varan zamları uygun buluyor musunuz?" sorusuna cevabımız : Hayır, uy
gun bulmuyoruz; ama, zam, bizim mecbur kaldığımız, yapmak zorunda olduğumuz bir şey 
de onun için yaptık. Gelecek sene bu saatlerde aynı soruları bize sorarsanız, sağ olursak, o 
zaman haklı olursunuz. (SHP sıralarından alkışlar) 

RAStM ZAİMOĞLU (Giresun) — Seneye yüzde kaç yapacaksınız?.. 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHlN (Devamla) — Miktarı münasip bir şey yapılacak 

herhalde. 
"Şayet bu zamlar gerekli ise, vaatlerinize ters düşmüyor mu?" sorusuna karşılık cevabı

mız : Hayır, düşmüyor. Zam, elbette sizin de iştirak ettiğiniz gibi, hatta hazırlayıp da kucağı
mıza bıraktığınız gibi, Türkiye'deki iktisadî hayatın veya halihazır durumun, on yıldan beri 
de sayenizde getirilmiş olan durumun gereği olduğuna göre kaçınılmaz bir şey; ama, tabiî, öl
çüsünü tutturmak önemli. Dediğim gibi, inşallah seneye uygun zamlar yaparız ve daha beğeni
lir hale gelinir. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, SHP'nin yerel yönetimlere yaklaşımı -tabiî, soru SHP olarak 
sorulduğuna göre, biz de SHP olarak cevap vermek durumunda kalıyoruz- dünya görüşünün 
bir yansıması olarak, yerel yönetimlerin güçlendirilerek işbölümündeki görevlerinin artırılma
sını sağlamaktır. SHP, ülkenin kalkınmasında ve demokratikleşmesinde, kentleşmeye ve bunun 
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sağlıklı gelişmesine önem verdiğinden, bir yerel yönetim birimi olarak belediyelerin güçlendi
rilmesi gereğine inanır. Partimiz ve Hükümetimiz, Türkiye'de geçmişteki başarılı belediyecilik 
örneklerinden esinlenerek, üretici, kaynak yaratıcı, toplumsal tüketimi özendirici, birlikçi ve 
bütünlükçü belediyecilik anlayışını benimsemektedir. 

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, günümüzde bütün siyasal partilerimizin ana hedefle
rinden biri olma özelliğini kazanmış durumdadır. Partimiz, 1989 yerel yönetim seçimleri sıra
sında, "önce insan" ilkesini temel almış ve çözüm önerilerini bu ilke doğrultusunda biçimle
miştir. Bildiğiniz gibi, yerel yönetim seçimlerinden, partimizin başarı ile çıkması sonrasında, 
merkezî yönetimi elinde tutan ANAP, seçim öncesinde medya ile duyurduğu "eli kolu bağlı 
belediye başkanını yaratma" konusundaki sözünü yerine getirmek için elinden geleni yapmıştır. 

ANAP Hükümetinin bu türden bir tutum içinde olduğunun açık kanıtı, yanıtlanması is
tenilen bu soru önergesinde dile getirilen görüştür. "Biz, geçmişte, yerel yönetimlerin etkin ve 
yaygın hizmet üretmesini engelledik, şimdi bu engel ortadan kalktığına göre, siz sözünüzü ye
rine getirecek misiniz?" diyorsunuz. Bendeniz de, 1984'ten 1989'a kadar sizinle birlikte beledi
ye başkanlığı yapmak durumunda kalmış bir arkadaşınız olarak, o günleri, o koşulları yaşa
mış bir arkadaşınız olarak, o günleri, o koşulları yaşamış bir arkadaşınız olark, bu işi çok iyi 
bilenlerden birisiyim. SHP'Ii yerel yönetimler, ANAP Hükümetinin tüm engellemelerine, hal
kı cezalandırma çabalarına karşın, sorunların üstesinden gelebilmek için insanüstü bir çaba 
göstermişlerdir. 

Hükümetimiz, yerel yönetimlerin halka karşı üstlendikleri görevlerin engelleyicisi değil, 
destekçisi olduğunu, ilk günden beri ortaya koyduğu uygulamalarıyla kanıtlamış bulunuyor. 
1987 yılında yerel yönetim gelirlerinin gayri safî millî hâsıla içindeki payı 3,8 iken, bu oran 
1989'da 3,1'e düştü; 1992 yılı içindeki payı ise 4,3'e çıktı. Hükümetimiz, yerel yönetimlerimizin 
hedeflediği "önce insan" ilkesinin yaşama geçirilmesi için, yerel yönetimlerimizin yanında yer 
tutmayı, halkımıza karşı üstlendiği saygının bir gereği olarak görmektedir. 

Sayın milletvekilleri, tstanbul Belediyemiz, 1989 yılı bitmeden, bedava süt, ekmek ve oto
büs sözünün gereğini yapmaya başlamış ve bu uygulamayı sürdürmektedir. Ocak 1992*ye ka
dar İstanbul'da 24 bin ailenin bebeğine toplam 5 milyon şişeyi aşkın süt dağıtılmıştır. 5 kişiden 
kalabalık ailelerin çocuklarına, istemde bulunmaları durumunda, her gün 2 adet ücretsiz ek
mek kampanyasında ise, toplam 27 bin aileye 7 831 474 adet ekmek dağıtılmıştır. Yine tstanbul 
Belediyemiz, ayda 10 metreküpten az su kullanan abonelerine, bugüne kadar 18 milyon metre
küp bedava su dağıtmıştır. 1992 yılı içinde bedava dağıtılacak su miktarı ise, 6 milyon 800 bin 
metreküp olarak programlanmıştır. Bedava otobüs uygulaması ise, hem tstanbul ve hem de 
Ankara belediyelerimiz tarafından, erken saatlerdeki ulaşımı özendirecek, doruk saatlerdeki 
ulaşımı belirli ölçüde rahatlatmak için uygulamaya konulmuştur. 

Dar gelirli yurttaşlarımıza dönük bir kısım rahatlatıcı önlemleri başarı ile uygulayan bele
diyelerimiz, 1989 Martından sonraki girdilerinde 6-7 katlık fiyat artışları yaşanırken, bunu halka 
yansıtmamak için büyük bir özveri ve büyük sorumluluk içinde davranmışlardır. 

İstanbul'da İETT hizmetlerine yapılan zam yüzde 20 ila 66 arasında değişirken, Ankara 
Belediyemiz, taşıma ücretini yılda bir kez belirleme yetkisine uygun davranmıştır. 

Su fiyatlarındaki artış oranı ise, istanbul için yüzde 80,2 Ankara için yüzde 75 dolayların
da olmuştur. 
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Ekmekte oluşan yeni fiyatlar konusunda ise, belediyelerimizin hiçbir yükümlülüğü bulun
mamaktadır. ANAP Hükümeti, 1991 yılı içinde, belediyelerimizin fiyat denetimi yetkisini on
lardan alıp ilgili meslek kuruluşlarına vermiştir. Bu nedenle, temel tüketim malları fiyatlarının 
belirlenmesi günümüzde serbest bırakıldığından, bu siyasal tercih de ANAP Hükümeti tara
fından yapıldığından, bundan belediyelerimizi sorumlu tutmak hiçbir mantıksal tutarlılığa sa
hip değildir, 

Bütün bunlara karşı, belediye başkanlarımız, belediyelerimiz, özellikle ekmek gibi temel 
gıda maddesinde fiyat dengeleyicisi olmak için, halk ekmek fabrikalarında ürettikleri ekmek
leri ucuz fiyattan halkımıza ulaştırmaktadırlar. "Halk ekmek" fiyatlarında yapılan düzenle
me ise, İstanbul için, yüzde 25 düzeyindedir. 

Sayın milletvekilleri, zamlar, uygun bulunduğundan değil, bir zorunluluktan kaynaklanı
yor. Genel fiyat artışının yüzde 70'lerde neredeyse donduğu bir ekonomik işleyişte, belediyeleri 
zam yapıyorlar diye suçlamak, sanırız ki insafla bağdaşmaz. Biz, uygulamaya koyduğumuz 
onarım ve atılım programlarımızla başarılı olduğumuz ölçüde, belediyelerimiz de zam yapma 
zorunluluğunu duymayacaklar; halkımıza daha etkin ve yaygın hizmet götürmenin mutlulu
ğunu yaşayacaklardır. Bundan, en az sade vatandaş kadar, şimdi muhalefette bulunan ANAP'lı 
arkadaşlarımız da hoşnut olacaklardır. Hükümetimizin yerel yönetimlerimize yaklaşımı parti-
îilik çerçevesinde olmamaktadır; bütün belediyelerimize -hangi siyasal partiden olurlarsa olsunlar-
hizmet ürettikleri halk bizim İçendi halkımız olduğundan, aynı sıcak yaklaşım içindeyiz. 

Hükümet olarak yerel yönetimlere verilecek en büyük destek, üzerlerindeki vesayeti kal
dırmak, onları, görev ve sorumluluklarıyla eş yetki ve malî olanaklara sahip kılıcı yeni yasal 
ve kurumsal düzenlemeleri gerçekleştirmek olacaktır. Bütün bu uygulamalarımızın, hepinizi; 
iktidarı ve muhalefetiyle hepimizi mutlu edeceğine inanıyorum. 

Saygılarımla keyfiyeti arz ettim. 
Teşekkür ederim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Pamuk, konuşmak istiyor musunuz efendim? 
YUSUF PAMUK (istanbul) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Pamuk. 
YUSUF PAMUK (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergemde bahsetti

ğim hususları cevaplandırmak üzere kürsüye gelen Sayın Bakanı dinledikten sonra, ben de öner
gemle ilgili kendi görüşlerimi ifade etmek üzere huzurunuzda bulunmaktayım; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 1989 mahallî idareler seçimlerinden önce, bugün, bilhassa SHP be
lediyelerinin bulunduğu İstanbul'da büyük iddialarla, yolsuzlukların üzerine gidileceği, beda
va su ve ulaşım hizmeti verileceği şeklindeki birtakım vaatlerle çalışmalar yapıldı; ancak, bu 
vaatler, seçimlerde belediye başkanlıkları kazanıldıktan sonra, büyük oranda uputuldu. Parti
deki meclis üyelerinin -bilhassa- yakınları, onların taraftarları, seçimlerde kendilerine çalışmış 
olmaları şartı aranarak belediyelerde göreve alınmışlar ve bunların sayıları yüzleri, binleri bulmuş
tur. Bu arada, işe o kadar politize olmuş insan alındı İd, belediye hizmetleriyle ilgili vaat edilenler, 
unutuldu, bunun yanında, particilik yapılmaya başlandı... Vaat edilen büyük yatırımlardan da bah
setmek istemiyorum, bunlar tamamen unutulmuş durumdadır. Bununla ilgili önergem sembolik 
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olarak verilmiş bir önergedir. Bu vaatleriniz ne oldu diye sorulduğunda da, Hükümetin beledi
yelere yardım yapmadığı, belediye gelirlerini kıstığı yönünde ifadelerle kamuoyu oluşturulmuştu. 

Ben, bunun böyle olmadığını, bilhassa, başarılı kabul ettikleri Îstanbul-Bakırköy Beledi
yesini örnek alarak, bütçesinin gerçekleşen kısımlarını ifadeyle izah etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Bakırköy Belediyesi 1984 yılı bütçesinin 1 milyar ve bunun da yüz
de 90'ının cari harcama olduğunu görüyoruz. 1985'te, o zaman İktidarda bulunan Anavatan 
Hükümetinin çıkardığı kanunlar sayesinde belediyelerin güçlendirilmesiyle, o günkü Bakırköy 
Belediyesi, bütçesi 13 milyara çıkmış... 

BAŞKAN— Sayın Pamuk, bir hususu hatırlatmak istiyorum : Soru sahibi olarak süreniz 
S dakikadır; lütfen, hepsini okumayın. 

YUSUF PAMUK (Devamla) — Peki efendim, çok kısa olarak geçmek istiyorum. 

Bu bütçelerin gerçekleşen kısımları 1986'da 38 milyar, 1987'de 42 milyar, 1988'de 70 mil
yar, 1989*da -Bakırköy İ08 mahalleyken, Küçükçekmece'nin ayrılması nedeniyle 78'i Bakır
köy'de kalmış, bu nedenle bütçesi biraz düşmüş gibi gözüküyor- 69 milyar, 1990'da 166 milyar, 
1991'de ise 262 milyardır. Dolayısıyla, benim tespit ettiğime göre, daha önce yüzde 70'lerde 
olan yatırım harcamaları, SHP'li başkanlar döneminde, başarılı kabul edilen Bakırköy Beledi
yesinde yüzde 22'lere, yüzde 27'lerc, yüzde 24'lere düşmüş; üç şene ortalaması ise yaklaşık yüzde 

. 25 olmuştur. Halbuki, Anavatanlı başkanlar zamanındaki bu yatırımların ortalaması yüzde 
60 - 70 arasındadır. 

Benim ispat etmek istediğim şu : 1989'dan sonra, belediyelerin bütçelerinde bir daralma 
olmamış, alınan fazta işçilerin ücretlerini ödemekten, partililerine hizmet etmekten, yatırım 
yapmaya imkân bulamamışlardır, dolayısıyla, aldıkları oyun çok az bir oranına, yüzde 1 veya 
2'si gibi bir kısmına hizmet etmekle zaman geçirmişlerdir. 

Benim söylemek istediklerim bunlardan ibarettir. Yalnız, burada üzerinde durmak istedi
ğim bir konu var; dünle bugünün mukayesesini yaparken, o günkü yolsuzluk ve partizanlık 
iddiaları ile kadrolaşmaların bugün de aynen devam etmekte olduğunu söylemek isterim. 

Bu mukayeseleri de ileride yapacağımızı ifade ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamuk. 

15. — Erzurum Milletvekili Oktay Oztürk'ün, patates üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin soru
su ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı (6/29) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Erzurum Milletvekili Sayın Oktay öztürk'ün, Tarım ve Kö
yişleri Bakanından sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Öztürk?.. Burada. 
Sayın Bakam?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Necmettin Cevheri tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Oktay öztürk 
Erzurum 

1. Erzurum'da, Pasinler, Narman ve Oltu ilçeleri başta olmak üzere, yılda 164 bin ton 
patates üretilmektedir. Toplam 75 bin dekarlık bir alanda gerçekleşen patates üretiminde de
kar başına ortalama verim 2 200 kg. dır. Patatesin maliyeti verime göre değişmekle birlikte, 
mesela 1991 yılında maliyet 258 TL./Kg. olarak gerçekleşmiştir. Zaman zaman satış fiyatı ma
liyetinin .dahi altına düşen patatese taban fiyatı uygulanması düşünülmekte midir? 

2. Erzurum'da Üretilen patatesin tahminen 50 bin tonu pazara sürülebilmekte, kalanı zayi 
olmaktadır. Çiftçinin en büyük problemi, ürettiği patatesin yeterince ve değerince pazarlana-
mamıştır. Bunun için bir "Patates Üreticileri Birliği" oluşturulması yönünde herhangi bir ça
lışma var mıdır? Patates ihracatının artırılması için herhangi bir teşvik sistemi düşünülmekte 
midir? 

3. Batı Anadolu'da üretilen patatesler büyük ölçüde french-fried (parmak patates) işlet
melerinde değerlendirilmektedir. Erzurum'daki patates üretiminin yaklaşık yarısını gerçekleş
tiren Pasinler'de french-fried işletmesi kurulması yönünde bir plan yapılmış mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERt BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş

kan, saygıdeğer arkadaşlarım; Erzurum Milletvekili Sayın Oktay Öztürk'ün, patates alımla
rıyla ilgili olarak Bakanlığa yöneltmiş olduğu sorusunu cevaplamak için huzurunuzdayım. Bu 
vesileyle, kendilerine teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, patates, değerli arkadaşımızın ve Yüce Heyetinizin 
de bildiği gibi, muhafazası son derece müşkül bir tarımsal üründür. Bu bakımdan, patates, 
her dönemde, destekleme alımları konusu mütalaa edildiği, düşünüldüğü zaman, bu özelliği 
dolayısıyla, yani uzun boylu muhafazası güç olan ve ileride, pazarlanması sırasında büyük fi-
reli sonuçlar veren bir ürün olduğu için, daima dikkatle üzerinde düşünülmüştür ve öyle olma
sı da gerekmektedir. 

Bu yıl, Orta Anadolu'd ve Erzurum İlimiz civarında hâsıl olan patates ürününü destekle
mek maksadıyla, 50 bin tonluk bir destekleme alımı için kararname çıkardık; ödemelerin ta
mamı Hazinece karşılanacaktı; çünkü, o anda, onu Toprak Mahsulleri Ofisinin alıp da elden 
çıkarabilmesi için herhangi bir imkân mevcut değildi. Adapazarı tlimiz ve Niğde gibi Orta Ana
dolu illerimizin bazıları da bu sorunla karşı karşıyadır. Ancak, sevk ettiğimiz bu kararname 
aradan iki ikibuçuk ay geçmesine rağmen, bütün imzaları da ikmal edilmiş olduğu halde, he
nüz bize dönmemiştin Bunu da, burada, icranın yetkilerinin sınırı için bir işaret olmak üzere 
arz etmek istiyorum. Bu kararnamemizin nereye takıldığını, ben burada, bu konunun dişında, 
bir polemik olsun diye söylemek istemiyorum; ama icranıri ortağı var... Yüce Meclis de bilme
lidir ki, icranın ortağıyla birlikte bu meseleyi çözmek durumundayız. Eğer yaklaşık ikibuçuk 
ay önce sevk ettiğimiz kararname bize dönmüş olsaydı, biz bu 50 bin ton patatesi almaya 
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başlamış olacaktık. Ancak, onun dahi faydası olmuştur. Bu, basında çıktı. Toprak Mahsulleri 
Ofisinin 50 bin tonluk destekleme alımına gireceğinin duyulması, fiyatları artırıcı bir etken 
oldu ve bu arada bir miktar da ihracat hareketi oldu. 

Bizim patateslerimiz, Batı Avrupa'da fazla alıcı bulan bir ürün değil; çünkü, onların stan
dartları farklı. Bilindiği gibi, patates, Batı Avrupa'da fazlaca tüketilen bir tarımsal üründür; 
ancak, onların bize ihtiyacı yok. Bizim bunları satabileceğimiz ülkeler muayyendir. Daha çok, 
Romanya, Polonya gibi Doğu Avrupa ülkelerine sevk etme imkânımız vardır. Toprak Mahsul
leri Ofisi alıma geçtiği zaman oluşacak stoklan eritmek için o ülkelerle temaslarımız oldu; an
cak, arz ettiğim sebepten dolayı, patates alma imkânımız olmadı, önümüzdeki yıl için yine 
bu incelemeleri yapmaktayız. Eğer Ofisimizin, özellikle bu patates ekiminin yapıldığı bölge
lerde alım ve muhafaza imkânları, koruma imkânları olursa, belki belli bir sınır içerisinde, 
hiç olmazsa fiyatları tanzim edici, üreticinin ezilmesine veyahut düşük fiyatlar karşısında kal
masına imkân bırakmayacak bir mekanizma içerisinde bunu düşünebiliriz, hesaplarını yapıyoruz. 

Teşekkür eder, arz ederim. ' 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın öztürk; buyurun. 
OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 13 tane sözlü soru 

önergesinden sonra sorularımıza cevap verecek bir bakan bulabildiğimiz için, öncelikle kendi
lerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. 

Patates gibi bir ürünü, bu meseleyi huzurunuza getirdik. Belki birçok yerde patates ekili
yor; ama, oralarda hiç de problem değil. Bir şeyi vurgulamak istiyoruz : Bizim bölgemizde 
yokluk maalesef öyle bir noktaya gelmiş ki vatandaş kaderini patatese bağlamış. Sayın Bakan, 
biraz önce, patatesin uzun vadede muhafaza edilemeyeceğinden bahsetti. Halbuki, Avrupa ül
kelerinde, ilaçlamak suretiyle daha uzun vadede muhafaza edilebiliyor. Onu da bir tarafa bıra
kalım, Allah Rize'ye çayı vermiş; çayı alıyorsun, uzun müddet de muhafaza edilebilmesine rağ
men çürütüyorsun; ama, parasını da vatandaşa veriyorsun... Yaradan, Erzurum'a da patatesi 
vermiş, onun kaderi de ona bağlı. Suç mudur bu?.. Devlet her yerde kârlılığı düşünmekle mü
kellef değildir. Biz orada istihdamı istiyoruz, vatandaşın o toprağa bağlılığının sağlanmasını 
istiyoruz. Her yerde şirket müdürü gibi kârı düşünürseniz, vatandaşın hali dumandır. Bizim 
bölgemizde vatandaş aynen şöyle diyor : Bundan önceki iktidarlar, zamanında, kemerlerinizi 
sıkacaksınız dediler; sıktık, sıktık ve sıkarken de sabrettik... Şimdi de sabır istiyorlar... Sabrı
mız da kalmadı artık. 

Eğer ekonomik çöküntü, yokluk bu devlete isyan etmeyi gerektiyor ise, benim vatandaşı
mın topla tüfekle bu devlete isyan etmesi gerekirdi. Halbuki, devlete sadakat noktasında kendi 
rüştünü ispat etmiş durumdadır. • . . . 

Hükümet Programında bölgesel kalkınma planından bahsediliyordu; üç ay geçti, ola ki, 
HUkümet afakî işlerle uğraşmaktan bu meseleleri unuttu, bunu kısaca bir hatırlatalım dedik. 
Bölgesel kalkınma planı deniyor; ama anlamını bilmiyoruz; çünkü, henüz daha açmadılar. Bu 
arada, hatırlatalım, vatandaşın takati son noktasına geldi. Biraz da, kısır çekişmelerimizden 
sıyrılıp vatandaşın derdiyle hemdert olmaya çalışalım. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MÇP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
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Sayın öztürk'e bir şey söylemek istiyorum : "Devlete isyan etmek lazım gelir" diye bir 
tabiri, bu kürsüden bir daha duymak istemediğimi arz ederim; çünkü, bu tarzda konuşmak, 
Meclisten muvakkat tart sebeplerinden birisidir. 

OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) — öyle, isyan diye bir niyet yoktur; "eğer olsaydı" diyorum. 

BAŞKAN—Sonradan dikkat ettim... Teşekkür ederim. 

16. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Anavatan Partisinin istanbul'daki parti binala
rına yapılan saldırılara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/30) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Sakarya Milletvekili Sayın Ersin Taranoğlu'nun, İçişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Taranoğlu?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

17. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü Kurumuna ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Derin?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

18. —Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Tavşanlı Kaymakamının geçici görevle NaUt-
han'a alındığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/32) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Mustafa Kalemli'nin, İçişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Kalemli?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

19. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu 'nun, yaş çay yaprağı alımlarında fiyat farkı verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/33) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, Maliye 
ve Gümrük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hatinoğlu?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

20. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu 'nun, Karadeniz Bakır işletmelerine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) . , 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hatinoğlu?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. -, 
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21. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin IUMurgul ilçesinde bulunan S.S.K. 
Genel Müdürlüğüne ait hastanenm hizmete açdtp açılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/35) 

BAŞKAN — 21 inci sırada Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hatinoğlu?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

22. — Trabzon Milletvekili Koray Aydtn'tn, 25 Araltk 1991 günü PKK miliîanlarmm Bakır
köy'deki bir mağazaya yaptıkları baskına ilişkin içişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/36) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Trabzon Milletvekili Sayın Koray Aydın'ın, İçişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Aydın?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
23. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlar Kurulunun bazı üyelerinin 

beyanattan ile tutum ve davranışlarının borsa ve iş dünyastnda önemli değişikliklere neden olduğu iddiası
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/37) 

BAŞKAN — 23 ünü sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Selçuk Maruflu'nun, Başbakan
dan sorusu vardır. , 

Sayın Maruflu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir, 
24. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm, Türk'lerin isviçre Bankalarında bulunduğu iddia 

edilen paralarının iadesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/38) 
BAŞKAN — 24 üncü sırada, Manisa Milletvekili Sayın Faruk Saydam'm, Başbakandan 

sorusu vardır. 
Sayın Saydam?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. •' . 
Soru ertelenmiştir. 
25. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Ankara ili ve ilçe Belediyelerinde ihale yolsuzlukları 

ve Belko'da usulsüz ödemeleryapüdığı iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 
BAŞKAN — 25 inci sırada, Ankara Milletvekili Sayın Yücel Seçkiner'in, Sayın içişleri 

Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Seçkiner?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
26. — izmir Milletvekili Süha Tamk'ın, pamuk ve üzüm satışlarında taban fiyata Jark verilip 

verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/40) 
BAŞKAN — 26 ncı sırada, İzmir Milletvekili Sayın Süha Tamk'ın, Başbakandan sorusu 

vardır. 
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karayoluna ilişkin Bayındırlık 

Sayın Tanık?.. Burada. 
Cevap verecek sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
27. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Yozgaz - Kayseri 

ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/41) 
BAŞKAN — 27 nci sırada, Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut Orhon'un, Bayındırlık ve 

tskân Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Orhon?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
28. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydm iline bağlı bazı ilçelerdeki Devlet hastane

lerinin inşaatlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 
BAŞKAN — 28 inci sırada, Aydın Milletvekili Sayın Cengiz Altınkaya'nın, Sağlık Baka

nından sorusu vardır. 
Sayın Altınkaya?.. Yok. 
Sayın Sağlık Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
29. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya 'ntn, Nazilli Hükümet Konağı 'ntn ne zaman hizmete 

açılacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/43) 
BAŞKAN — 29 uncu sırada, Aydın Milletvekili Sayın Cengiz Altınkaya'nın, İçişleri Ba

kanından sorusu vardır. 
Sayın Altınkaya?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
30. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya 'ntn, Aydın Hastanesinin ne zaman hizmete açılacağı

na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/44) 
BAŞKAN — 30 uncu sırada, Aydın Milletvekili Sayın Cengiz Altınkaya'nın, Sağlık Baka

nından sorusu vardır. 
Sayın Altınkaya?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
31. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Adnan Menderes Stadtndaki tribün inşaa

tına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/45) 
BAŞKAN — 31 inci sırada Aydın Milletvekili Sayın Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Mende

res Stadtndaki tribün inşaatına ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Altınkaya?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
32. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Büyük Menderes projesi içindeki Sultanhisar ve 

Bozdoğan sulama projelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/46) 
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BAŞKAN — 32 nci sırada, Aydın Milletvekili Sayın Cengiz Altınkaya'nın, Büyük Mende
res projesiyle ilgili, Bayındırlık ve tskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altınkaya?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
33. —: Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'ntn, Aydm - Denizli karayoluna ilişkin Baytndtrltk 

ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/47) 
BAŞKAN — 33 üncü sırada, Aydın Milletvekili Sayın Cengiz Altınkaya'nın, Aydın-Denizli 

karayoluna ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Altınkaya?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
34. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Körfez savaşı nedeniyle Irak'tan gelen mültecilere iliş

kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/48) 
BAŞKAN — 34 üncü sırada, Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın, İçişleri Bakanın

dan sorusu vardır. 
Sayın Kazan?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. , 
35. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, orman tahdit komisyonlarının 1992yılı çalışma 

programlarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/49) 
BAŞKAN — 35 inci sırada, Aydın Milletvekili Sayın Cengiz Altınkaya'nın, Orman Baka

nından sorusu vardır. 
Sayın Altınkaya?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
36. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Stol tipi havaalanının ne zaman hizmete 

açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/50) 
BAŞKAN — 36 ncı sırada, Aydın Milletvekili Sayın Cengiz Altınkaya'nın, Ulaştırma Ba

kanından sorusu vardır. 
Sayın Altınkaya?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
37. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Ktnş'tn, çekiç güce bağlı bir Mikopterin PKK mili-

. tanlarına yardım ettiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/51) 
BAŞKAN — 37 nci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Recep Kırış'ın, Millî Sa

vunma Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Kırış?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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38. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'tn, istanbul Levent 'teyapılan operasyonda öldürülen ve 
terörist olduğu iddia edilen bir vatandaşa ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/52) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın, İçişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Kazan?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
39. —• izmir Milletvekili Timur Demir'in, izmir Büyükşehir Belediyesince işten çıkarttlan işçile

rin yaptıkları yürüyüşe ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/53) 
BAŞKAN — 39 uncu sırada, İzmir Milletvekili Sayın Timur Demir'in, Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 
Sayın Demir?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

40. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, imar Bankasının mudilerine ödemede sıkıntı çektiği 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/54) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Ordu Milletvekili Sayın Şükrü Yürür'ün, Başbakandan soru
su vardır. 

Sdym Yürür?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
41. — istanbul Milletvekili Osman Ceylan'ın, Çekiç Güç'e bağlı helikopterlerin bölücü terör örgü

tüne havadan destek sağlayıp sağlamadığına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu önergesi (6/55) 
BAŞKAN — 41 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Osman Ceylan'ın, Başbakandan 

sorusu vardır. 
Sayın Ceylan?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 

, Soru ertelenmiştir. 
42. — Ordu Milletvekili Şükür Yürür'ün, günlük gazetede yayınlanan 'Ana. P.'a Büyük Ambargo" 

başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/56) 
BAŞKAN — 42 nci sırada, Ordu Milletvekili Sayın Şükrü Yürür'ün, Başbakandan sorusu 

vardır. 
Sayın Yürür?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir, 
43. —Edirne Milletvekili Erdal Kesebil'in, son bir yılda kaçırılan çocuklara ilişkin içişleri Baka-

mndan sözlü soru önergesi (6/57) 
BAŞKAN — 43 üncü sırada, Edirne Milletvekili Sayın Erdal Kesebir'in, İçişleri Bakanın

dan sorusu vardır. 
Sayın Kesebir?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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44. — Yozgat Milletvekili Mahmul Orhon'un, bazı kurum ve kuruluşlarda çalışan memur ve işçi-
krin toplu halde iştm çtkarıldtğt iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/58) 

BAŞKAN'— 44 üncü sırada, Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut Orhon'un, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Mahmut Orhon?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

45. — Aydın Müktvekili Cengiz Âllmkaya 'nın, Bağ-Kur üyesi vatandaşların sağlık sorunlarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/59) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Aydın Milletvekili Sayın Cengiz Altınkaya'nın, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altınkaya?., Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

46. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'tn, bağtmsızlıklarmı ilan eden Bosna-Hersek ile Make
donya Cumhuriyetlerini ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/60) 

BAŞKAN — 46 ncı sırada, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, Dışişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın \fckin?.. Yok. . 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
47. — Afyon Milletvekili Gaffar luktn'tn, 1492yütnda ispanya'dan sürgün edilen Yahudilerin 

Osmanlı Devktine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Kültür 
Bakanından sözlü soru önstgesi (6/61) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar "Vakın'ın, Kültür Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Yatan?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

48. — Ayjbn Milletvekili Gaffar Yakın'tn, 1492yütnda ispanya'dan sürgün edilen Yahudilerin 
Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/62) 

BAŞKAN — 48 inci sırada, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Dışişleri Bakanından so
rusu vardır, 

Sayın Yakın?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

49. — izmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, Malatya Emniyet Müdürlüğüne yapılan baskın sonucu 
hayatını kaybeden bekçi Mehmet Eroğlu'mın ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/63) 
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BAŞKAN — 49 uncu sırada, izmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın İlhan Kaya?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. I 
Soru ertelenmiştir. ! 
50 — Afyon Milletvekili Halil ibrahim Ozsoy'un, Afyon ili Bolvadin ilçesinin il olup olmayaca

ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/64) 
BAŞKAN — 50 nci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Halil İbrahim ozsoy'un, Başbakan

dan sorusu vardır. 
Sayın özsoy?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. | 
51, — izmir Milletvekili ilhan Kaya 'nın, Şırnak ili Dereler Karakoluna PKK'nın yapmış olduğu 

baskında kaybolduğu iddia edilen asteğmene ilişkin Başbakanda sözlü soru önergesi (6/65) 
BAŞKAN — 51 inci sırada, İzmir Milletvekili Sayın İlhan Kaya'nın, Başbakandan sorusu 

vardır. 
Sayın Kaya?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

. " ' t • 

52. — istanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coskun'un, köprü geçiş ücretlerine ilişkin Başbakan
dın sözlü soru önergesi (6/66) 

BAŞKAN — 52 nci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Kadir Ramazan Coskun'un, Baş
bakanda sorusu vardır. 

Sayın Ramazan Coşkun?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
Böylelikle, sözlü soruları bitirmiş oluyoruz. 
Sayın Milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 

İşler" kısmına geçiyoruz. j 

VIII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 431 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/194) (S. Sayısı : 15) (1) 

BAŞKAN — Birinci sıradaki, Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporunun 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Raporun 

okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Dökülmez; buyurun. 

(1) 15. S. Sayüt Basmayazı tutanağa eklidir. 
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RP GRUBU ADINA AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın 
hükümet üyeleri; sayın komisyonu üyeleri ve kıymetli üye arkadaşlarım; kanun tasarısına esas 
itibariyle bir itirazımız yok. Kat Mülkiyeti Kanunundaki bir eksikliği düzeltmeye yarayan bir 
husus getirilmiştir önümüze; ancak, biraz sonra Başkanlığa sunacağımız bir değişiklik teklifi
miz var. O konunun ciddî bir şekilde inclenmesini talep ediyorum. Esas itibariyle Grup olarak 
kanun teklifine evet diyeceğiz, 

Saygılarımı sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dökülmez. 
Tümü üzerinde başka söz isteyen?.. 
Sayın Kahveci, şahsınız adına mı grup adına mı? 
ADNAN KAHVECt (İstanbul) — Şahsım adına. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kahveci. . 
ADNAN KAHVECt (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli üyeler; görüşülmekte olan tasa

rı, geçen Hükümet döneminde hazırlanmış ve Meclisin gündemine gelmiştir. 
Tabiî ki, bu tasarının lehinde oy kullanacağım; fakat, bu arada bir de önergemiz var. 
Kat Mülkiyeti Kanunu, Türkiye'de, vatandaşlarımızı belki de en çok ilgilendiren kanun

lardan bir tanesidir ve apartmanlardaki kavgaların en çoğu da, bu konuda açılan davaların 
en çoğu da, dikkat edilirse, ısıtma giderlerinden kaynaklanmaktadır, özellikle, yüksek ısıtma 
giderleri çeşitli problemlere neden olmaktadır. 

Sayın Dinçer bana dikkatle bakıyor; çünkü konuyu biliyor. Ankara'da olsun, İstanbul'da 
olsun, ısı tasarrufunu sağlama yönünde, belediyelerce de yapılan pek çok çalışma olmasına 
rağmen, sonuç alınamamakta idi. Kat Mülkiyeti Kanununda, şu anda getirilen madde, ferdî 
ısıtmaya dönme olanağı sağlamaktadır. 

Bir başka önerge ile, bir de ısı tasarrufunu teşvik edecek uygulama yapalım diyoruz. Bu, 
pek çok Avrupa ülkesinde uygulanıyor; İngiltere'de, İsviçre'de, Almanya'da, İsveç'te ve Fran
sa'da uygulandığını tespit ettim. Uygulama, hem eski kalorifer sistemine, yani mevcut sistem
lere aplike edilebilmekte, uygulanabilmekte hem de yeni apartmanlarda, daha modern tekno
loji kullanılarak sağlanabilmektedir. Bu da, her dairenin kullandığı ısı miktarını ölçen aygıtlar 
takılmasını sağlamakla mümkün oluyor. Bunlara -belki biliyorsunuz, bilenleriniz vardır- ısı pay-
ölçer deniyor. Isı payölçerler, kalorifer dilimleri üzerine takılıyor. Bunu Türkiye'de uygulayan
lar var; fakat, bunu kanunla getirebilirsek, emin olun, Türkiye'de, kömür olsun, doğalgaz ol
sun, fuel-oil olsun, tüketim en az yüzde 30, yüzde 40 azalacaktır; tabiî, bunun doğal sonucu 
olarak da, hava kirliliği azalacaktır. 

önergemiz şu yöndedir : Kat maliklerinin salt çoğunluğu karar verdiği takdirde, apart
manlara ısı payölçer takılabilsin. Bu, her kalorifer diliminin ısı tüketimini ölçecektir ve herkes, 
sarf ettiği kaloriye göre para ödeyecektir. Diyelim ki 5 odanız var, her kalorifer petek grubu
nun üzerine bir ısı payölçer takılıyor. Bu, özel bir yağ. Türkiye'de de beş altı yıldır, belki de 
daha uzun bir süreden beri imal ediliyor. O kalorifer peteği ne kadar çok ısınırsa, o kadar fazla 
yağ buharlaşıyor. Yağın buharlaşmasından, tüketilen enerji, kullanılan kalori ölçülüyor ve ay 
sonlarında, ısı payölçerlere bakılıyor ve 5 numaralı dairede oturan apartman sakini, sen şu ka
dar kalori kullanmışsın, 15 numaralı dairede oturan apartman sakini, sen şu kadar kullanmış
sın; kullandığına göre ödeyeceksin deniliyor. Tabiî, bu takdirde ne olacaktır; insanlar, kullan
madıkları kalorifer peteklerini kapatacaklar, gece yatarken salonun peteğini kapatacaklar, 
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gündüz işe giderken yatak odasının peteğini kapatacaklar ve ev çok ısındı diye pencerelerini 
açmayacaklardır. Maalesef, bugün, tüketimde en ufak bir ölçüm yöntemi olmadığı için, her
kes kaloriferini sonuna kadar açmakta, insanlar, ısı israf etmekte birbirleriyle yarışmaktadır. 

Avrupa ülkelerinde uygulanan bu ısı payölçer uygulamasını Kat Mülkiyeti Kanununa it
hal etmek için bir önerge vereceğiz. İnanıyorum, İktidar Grubundaki arkadaşlar da bu ihtiyarî 
uygulamaya olumlu oy kullanacaklardır; çünkü, bir zorlama yoktur, kat maliklerinin salt ço
ğunluğu olumlu oy verdiği takdirde bu uygulama geçerli olacaktır. Hem ferdî ısıtmanın hem 
de ısı tasarrufunu artırmaya yönelik ısı payölçer uygulamasının devreye girmesiyle, zannediyo
rum hem apartmanlarda oturanların bütçesinin en büyük kısmını, yakan ısıtma giderleri bü
yük ölçüde azalacak hem enerji tasarrufu sağlanacak hem de dolaylı olarak hava kirliliği azal
tılabilecektir. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahveci. 
Tümü üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere 

geçilmesi kabul edilmiştir. ' 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişildik Yapılmasa Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 23.6.1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesine 
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Kat maliklerinden birinin isteği ile ortak kaloriferle olan ısınmanın doğal gaz kullanıl
mak maksadıyla ferdi ısınmaya dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu 
ile verecekleri karar üzerine yapılır. 

Ortak kaloriferle olan ısınmanın ferdi ısınmaya dönüştürülmesine karar verilmesi halinde 
yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır ve bu konuda yapılacak ortak 
işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Madde üzerinde önergeler vardır, sırasıyla okutacağım. 
Sayın milletvekilleri, bundan sonraki maddeler üzerinde verilecek olan önergeleri lütfen 

zamanında veriniz ki, buradaki yardımcı arkadaşlarımız Komisyonla ve Bakanlıkla zamanın
da irtibat kursunlar ve böylece zaman kaybına mani olalım. 

Birinci önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci Maddesine Ek Fıkra Ek
lenmesi Hakkkındaki Kanunun" doğal gaz ibaresinin yanına "soba ve kat kaloriferi" kelime
lerinin eklenmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Ahmet Dökülmez Salih Kapusuz Lütfü Esengün 
Kahramanmaraş Kayseri Erzurum 

Ahmet Fevzi İnceöz Mustafa Ünaldı 
Tokat Konya 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 15 Sıra Sayılı "Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine aşağıdaki 
fıkraların eklenmesini arz ve teklif ederiz, 

Adnan Kahveci Ülkü Güney Nevşat özer 
İstanbul Bayburt Muğla 

Hasan Çakır Halil İbrahim özsoy 
Antalya Afyon 

öneri : 
Kat maliklerinin salt çoğunluğunun kararıyla, apartmanlarda veya işyerlerinde ısı payöl

çer kullanımına geçilebilir. Bu amaçla, daire ve işyerlerinde tesisat döşenebilir. Bu tesisatın ma
liyeti, Kat Mülkiyeti Kanununa göre, kat malikleri arasında paylaşılır. 

Isı payölçer veya kalori ölçer takılan binalarda ısıtma giderleri, ısı payölçerlerin yaptığı 
ölçümler üzerinden hesaplanır. Bağımsız bölümlerine ısı payölçer taktırmayan kat malikine, 
en yüksek ısı kullanımı kadar Ödeme tahakkuk ettirilir. Isı pay ölçerlerini söken veyahut da 
kıranlar, en yüksek ölçüm tarifesi üzerinden ısıtma giderine katılırlar. 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine göre tekrar okutup, işleme koyacağım, 
Birinci önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci Maddesine Ek Fıkra Ek

lenmesi Hakkındaki Kanunun" doğal gaz ibaresinin yanına "soba ve kat kaloriferi" kelimele
rinin eklenmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL ŞAHİN (Çorum) - Efendim, takdiri Yüce 

Heyete bırakıyoruz 
BAŞKAN — Sayın Bakan, önergeye katılıyor musunuz? 
ADALET BAKANI MEHMET SEYFİ OKTAY (Ankara) — Efendim, yeni bir alternatif 

getiriyor, daha bir rahatlık sağlıyor anlayabildiğim kadarıyla. 
BAŞKAN — Soba meselesi değil mi? 
ADALET BAKANI MEHMET SEYFİ OKTAY (Ankara) — Soba değil efendim. 
BAŞKAN — Bu, payölçer değil; siz konuşuyordunuz, onun için hatırlatıyorum... 
ADALET BAKANI MEHMET SEYFİ OKTAY (Ankara) — Yüce Heyetin takdirlerine 

bırakıyoruz. 
BAŞKAN — Eğer tam anlamadıysanız tekrar okutabilirim Sayın Bakan... 
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ADALET BAKANI MEHMET SEYFt OKTAY (Ankara) — Efendim, gerçekten tam an
lamıyla değerlendiremedik... 

SÜHA TANIK (İzmir) — önerge sahibi açıklama yapsın efendim. 
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — önerge hakkında açıklama yapabilir miyim? 
BAŞKAN — Sayın Kahveci, sizin önergeniz ikinci önerge; şimdi Sayın Dökülmez'in öner

gesini görüşüyoruz. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Ben bir izahatta bulunabilir miyim? 
BAŞKAN — Usulümüz ona müsait değil... Lütfen... 
önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . . . • ' . 

Görüşülmekte olan "634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci Maddesine Ek Fıkra Ek
lenmesi Hakkındaki Kanunun" doğal gaz ibaresinin yanına "soba ve kat kaloriferi" kelimele
rinin eklenmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 
ve arkadaşları 

BAŞKAN •—Teşekkür ederim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Bir izahatta bulunabilir miyim? 
BAŞKAN — Efendim, izahatta bulunmanıza usulümüz müsait değil. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Efendim, ikinci önerge kabul edilirse buna ihtiyaç 

kalmayacak. Yani, bu önerge ile, bir dairede oturan kişi, kendi sobamı yakarım diye bir iddia
da bulunma imkânı kazansın deniyor. Halbuki, ikinci önerge kabul edilirse, ısı sarfiyatı zaten 
sıfır olacak; kendi sobasını yaktığı için; dolayısıyla, bu problem hollolacak. Bu bakımdan, bu 
önerge tekerrür olacak... 

BAŞKAN — önergeyi geri mi alıyorsunuz? 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — İkinci önergeyi birinci önerge olarak... 
BAŞKAN — Olmaz; aykırılık derecesine göre işlem yapmak mecburiyetimiz vardır. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — İkinci önergeyi birinci önerge olarak oylarsanız buna 

ihtiyaç kalmayacak... 
BAŞKAN — Haklısınız da, usul Öyle değil. Aykırılık derecesine göre... (ANAP sıraların

dan "Geri çeksinler önergelerini" sesleri) 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Açıklama yapabilir miyim? 
BAŞKAN — önergeniz kabul edilmediği takdirde açıklama yapmaya hakkınız var, önce

den değil. 
AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Geri çekiyoruz önergeyi efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şimdi, diğer önergeyi okutuyorum : 

— 372 — 



T.B.M.M. B : 32 5 . 2 . 1992 0 : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

- Görüşülmekte olan 15 Sıra Sayılı "Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında 431 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci Maddesine aşağıdaki 
fıkraların eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

ve arkadaşları 

öneri f Kat maliklerinin salt çoğunluğunun kararıyla apartmanlarda veya işyerlerinde ısı 
pay ölçer kullanımına geçilebilir. Bu amaçla daire ve işyerlerine tesisat döşenebilir. Bu tesisatın 
maliyeti Kat Mülkiyeti Kanununa göre, kat malikleri arasında paylaşılır. 

Isı pay ölçer veya kalori ölçer takılan binalarda ısıtma giderleri, ısı pay ölçerlerin yaptığı 
ölçümler üzerinden hesaplanır. Bağımsız bölümlerine ısı pay ölçer taktırmayan kat malikine 
en yüksek ısı kullanımı kadar ödeme tahakkuk ettirilir. Isı pay ölçerlerini söken veyahut da 
kıranlar, en yüksek ölçüm tarifesi üzerinden ısıtma giderlerine katılırlar. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMÂL ŞAHİN (Çorum) — Biz, takdiri Yüce He

yete bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
ADALET BAKANI MEHMET SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan önergeye katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
SÜHA TANIK (İzmir) — Bakan katılıyor... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — önergeye Sayın Bakan katılıyor, siz niye kabul et

miyorsunuz?.. 
BAŞKAN — önerge kabul edilmemiştir efendim. 
(ANAP sıralarından "Karar yetersayısı yoktur, niye saymıyorsunuz" sesleri) 
BAŞKAN — Efendim, saydım, sayıyorum; rica ediyorum... Sayıyorum... 
ADALET BAKANI MEHMET SEYFİ OKTAY (Ankara) — Efendim, Yüce Heyetin ka

rarına saygılıyız, bundan daha doğal bir şey yok. 

BAŞKAN — 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
1 inci madde kabul edilmiştir. 

Geçici Maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE — Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Bazı kanunlarda değişiklik Ya

pılmasına Dair Yetki Kanunu ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çı
karma yetkisi 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu için adı geçen Yetki Kanunu ile verilen süre 
bitimine kadar geçerlidir. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza' sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. . 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim, tekrar istirham ediyorum, karışıklığa sebep oluyor; önerge verilecekse zamanın

da verilip, Komisyon ve Hükümet de bu hususta aydınlatılmalı kanaatindeyim. 

2. — Kamu iktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürüdükten Kaldırûmasına Dair 399 Sayüt Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/338) (S. Sayısı : 21) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Dü
zenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kak 
dırılmasına Dair 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Komisyon 

raporunun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde SHP Grubu adına Sayın Hacaloğlu, RP Grubu adına Sayın Ünaldı 

söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Hacaloğlu. 
SHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın bakan

lar, değerli milletvekili arkadaşlarım; Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzen
lenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldı
rılmasına Dair 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı üzerinde, SHP Grubunun görüşlerini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu ve
sileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Dağıtılmış bulunan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda, tasarının gerekçeleri üzerinde 
ayrıntılı bilgi sunulmuş bulunmaktadır. Ben, tasarının gerekçelerinin ayrıntısına inmeden ev
vel, genelde KİT'lerle ilgili bir iki tespitimi yapmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, 12 Eylül hukukunun koruyucu şemsiyesi altındaki 
on yıllık ANAP Hükümetleri döneminde, ülkede birçok şey tahrip edildi. Bu Mecliste birkaç 
defa dile getirildi. Bu dönemde demokrasi tahrip edildi, ekonomi tahrip edildi ve toplumsal 
değerler tahrip edildi. Bu tahribatların bir bölümü geçen hükümetlerin aczinden, yetersizliğinden 

(1) 21 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir, 
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ve yeteneksizliğinden kaynaklandı; bir bölümü ise, ANAP'ın bilinçli tercihleri ve tasvip etme
diğimiz siyasal tavırları sonucu meydana geldi. 

ANAP'ın, bilinçli olarak, bilerek, isteyerek tahrip ettiği ulusal birikimler ve kurumlardan 
bir diğeri de KİT'lerdir. Sanayileşmeyi, sanayileşerek kırda ve kentte eşitlikçi refah toplumu 
oluşturmayı halkımız için bir amaç, ülkemiz için bir vizyon olmaktan çıkaran ANAP, faturayı 
KİT'lere ve KİT'lerde çalışanlara çıkarmıştır. 

1930'lu yıllardan bugüne devletçilik adına uygulamaya konulan politikalardaki yanlışlık 
ve eksiklikler, genelde, KİT'lerin, maddî, teknolojik ve bilgi birikimindeki eksikliklerden, açık
lardan ziyade, büyük ölçüde bu birikimin yanlış amaçlar için, yanlış kesimlerden yana, kulla
nılmalarından kaynaklanmıştır. Ülkemiz koşullarında amaç, hem piyasanın, gelişmiş, rekabet
çi, örgütlü koşullarda oluşmasını sağlamak hem de bu yeni dinamik koşullarda, sermayenin, 
hangi mülkiyet yapısı altında olursa olsun^emekten yana, demokratik, çağdaş sanayi toplu
munun oluşumuna katkısını sağlamaktır. Biz, SHP olarak böyle bir amacın ye hedefin izleyi-
cisiyiz. 

Evet, devlet küçültülmelidir; ancak, bu küçültme, genelde sosyal refah devleti, özelde ise 
ileri teknoloji ve yüksek ücret düzeyinde demokratik sanayi toplumu oluşturulması hedefle
rinden uzaklaşılması ve bu hedeflere ulaşabilmenin en önemli maddî araçları olan KİT'lerin 
tasfiyesi şeklinde olmamalıdır. 

Bugün, sermaye çoğunluğu kamu kesimine ait ekonomik teşebbüs ile bunlara bağlı 4 600 
dolayında fabrika, tesis, işletme ve müesseseden oluşan 256 adet KİT'in, çalışanlarıyla bera
ber, ANAP'lı on yılda uğradığı tahribattan kurtarılarak gerçek işlevlerine kavuşturulmaları, 
ekonomimizin en önemli sorunlarından biridir. 

Koalisyon Hükümetimiz, 20 Ekimde bir enkaz devralmıştır; istikrarsızlık, Üretimsizlik, ve
rimsizlik, işsizlik, gelir bölüşümündeki bozukluklar, devralınan en ciddî sorunlardır. Bilindiği 
gibi, Koalisyon Hükümetimiz, uygulamaya koyduğu ekonomide onarım programıyla enflayo-
nu kontrol altına alıp, ekonomide istikrarı sağlarken, diğer yandan, ekonomide atılım progra
mıyla diğer sorunlara kalıcı çözümler bulmayı hedef almaktadır. 

KİT reformu, Koalisyon Hükümetimizin gündeminde bulunan atılım programımızın te
mel köşe taşlarından biridir. Bu programa göre KİT'lerin, öncelikle katılımcı, özerk bir yapıya 
kavuşturularak, her türlü gereksiz siyasî ve merkezî müdahaleden arındırılmalarının böylelikle 
daha etkin bir yapıya dönüştürülmelerinin sağlanması hedef alınmıştır. Bu arada, KİT'lerin 
sermaye ve mülkiyet yapılarında gerçekleştirilecek düzenlemelerle, bu kuruluşların, teknoloji
de ileri, dengeli sanayileşmede, bölgelerarası dengesizliklerin giderilmesinde hamle yapmamızı 
sağlamaları hedef alınacaktır. 

Bu arada, doğal olarak işlevlerini tamamlamış veya özellikle üreticilerle mülkiyet bütün
leşmesine girmelerinde yarar görülen KİT'ler ile, KİT'lerin yüzde 50'den daha az düzeyde or
tak olduğu iştiraklerinin özelleştirilmesi de, KİT'lerin etkinleştirilmesinin bir aracı olarak gün
deme gelecektir. Ancak, burada bir daha vurgulamakta yarar görüyorum; Koalisyon Hükü
metimiz, tasfiye etmek veya ANAP'tan devraldığımız 1991 yılı gayri safî millî hâsılamızı ipo
tek altına alacak düzeydeki resmî borçlarımızı kapatma aracı olarak değil de ülkede yeniden 
yapılanma amacıyla KİT'lerde özelleştirmeye yönelebilecektir. . •• 
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Hükümetimiz, bu amaçla, kamu hizmeti ağırlıklı 5 KİT'i, yani TEK, PTT, TGDD, Top
rak Mahsulleri Ofisi ve Tekel ile bazı kamu bankaları dışında bütün KtT'leri doğrudan veya 
holding yapısına kavuşturarak, yeni kuracağı TÖYÖK, yani Türkiye özerkleştirme Yeniden Ya
pılandırma ve Özelleştirme Kurumuna bağlayacaktır. TÖYÖK, kamu veya özel kesimde başa
rılarını kanıtlamış kişilerce yönetilen özerk bir kuruluş olacaktır. KİT'ler üzerindeki tüm yeni
den yapılandırma, özerkleştirme ve özelleştirme girişimleri bu kuruluş tarafından yaşama ge
çirilecektir. 

KİT'leri yeniden yapılandırarak ekonomiye daha çok katkı sağlar hale getirebilmenin, ka-
tilımcı, özerk, verimli bir yapıya kavuşturabilmenin şartlarından biri de KİT personel rejimin
de yapılması gerekli düzenlemelerdir. Bugün burada görüşmekte olduğumuz yasa tasarısı, Ana
yasanın engeline takılan KİT'lerle ilgili ANAP yasasını bu engelden kurtararak, Koalisyon Hü
kümetimizin KİT personel reformuna ilişkin kalıcı düzenlemesi uygulamaya girinceye değin 
KİT çalışanlarının mağdur olmamasını sağlayacak düzenlemeyi amaçlamaktadır. 

Uzun yıllar, 440 sayılı KİT Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 
maddeleri çerçevesinde memur statüsünde işleyen KİT personel rejimi, 1988 yılında sözleşmeli 
personel istihdam amacı ile değiştirilmiş; ancak, bu düzenleme, Anayasa Mahkemesince he
men hemen tümüyle iptal edilmiştir. Bunun üzerine, zamanın hükümetince, 399 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemenin birçok maddesinin Anayasa Mahkemesince 
iptal edilmesiyle, görüşmekte olduğumuz tasarı da zorunlu olarak gündeme gelmiş bulunmak
tadır. İptal kararlarının bir bölümü çoktan yürürlüğe girmiş, diğer bölümü de 13 Şubat 1992 
tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu nedenle, acilen, geçici nitelikteki bu düzenlemeye gidilmiş 
bulunulmaktadır. 

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan düzenlemeleri, tasarının genel çerçe
vesinde de belirtildiği gibi, üç grupta değerlendirmek mümkündür. Düzenlemenin bir bölümü, 
bu maddelerin Anayasanın 91 inci maddesine aykırı bulunmasından kaynaklanmaktadır. Ana
yasa Mahkemesi böyle değerlendirmiştir. Temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasî haklar 
ve ödevlerinin kanun hükmünde kararnameler ile düzenlenemeyeceğine ilişkin Anayasa mad
desi, iptalin gerekçesini oluşturmuştur. 

Biz, SHP ve Koalisyon Hükümeti olarak, bu Anayasayı benimsemediğimizi birçok plat
formda dile getirdik. Çoğulcu, katılımcı, çağdaş, laik, eşitlikçi ve hukuk devletini hedef alan 
bir anayasayı geniş konsensüs içinde hayata geçirmeyi siyasî hedef olarak benimsemiş bulunu
yoruz. Doğal olarak, bunu gerçekleştirinceye kadar, 12 Eylül hukukunu yansıtan; memurları
mıza, sendikalarımıza, derneklerimize siyaset yapma hakkını çok gören, özgürlükleri kısıtla
yan, bu nedenlerle içimize sindiremediğimiz 1982 Anayasası ile beraber yaşamak zorundayız. 

Bu tasarıyla önerilen diğer düzenlemeler ise, Anayasanın 10 uncu maddesinin eşitlik ilke
sine uyum sağlamak amacıyla getirilmiş bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, KtT'Ier, 1'980'li yıllarda, konuşmamın başında da belirttiğim gibi, 
bu kuruluşları özel kesime ve Özel çıkarlara peşkeş çeken yöneticilerin elinde bilinçli olarak 
tahrip edilmiştir, Elimde, Dünya Bankası tarafından hazırlanmış 6 Aralık 1991 tarihli bir rapo
run kopyası bulunmaktadır; yani bir ay evvel hazırlanmış bir rapor. KİT'lerin durumunu de
ğerlendiren bu raporda, bu kuruluşların, 1985 yılından itibaren uygulanan politikalar sonucu, 
bugünkü bozuk yapıya dönüştürüldükleri açıkça belirtilmekte ve bu, tablolardaki rakamlarla 
açıkça kanıtlanmaktadır. Rakamlar, KİT'Ierdeki verimlilik, kârlılık ve borçluluk raşyolarınm, 
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1985 yılından sonra, ANAP politikaları sonucu, hızla bozulduğunu ortaya koymaktadır. Dün
ya Bankası raporunda da açıkça belirtildiği gibi, 1985 yılında 999 milyar TL. kâr ile kapatan 
işletmeci KİT'ler, ANAP'ın tasfiye politikaları sonucu, 1991 yılını 13 trilyon lira zararla ka
patmış bulunmaktadırlar. Keza, işletmeci KİT'lerin, 1985 yılında! yüzde 17.2 düzeyinde olan 
sermaye getiri oranları, o tarihten sonra, her yıl tedricen azalarak, 1990'da yüzde 6.8'e geçen 
yıl ise daha düşük düzeylere inmiş bulunmaktadır. 

KİT'Ierdeki bozulma, doğal olarak istihdam politikalarına da yansımış, bu kuruluşları, 
gerçek sanayi ve hizmet işletmeleri olarak değil, siyasî arpalıklar olarak değerlendiren ANAP 
Hükümetlerinin politikaları sonucu, bu kuruluşlarda hiçbir ciddî ek kapasite veya teknolojik 
iyileştirme sağlanmadığı halde, çalışanların sayısı gereksiz yere artırılmıştır. Bu da, doğal ola
rak, işletmelerin verimliliklerini daha da azaltmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bu arada, KİT'lerle ilgili olarak bir genel yanılgıyı da düzeltmek 
istiyorum. KİT'leri kötülemek isteyenler, sistematik olarak, kamu işletmelerinde verimliliğin 
özel kesime oranla daha düşük olduğunu iddia etmişlerdir. Yıllardır, bu iddia, kamu kesimini 
küçültmenin ve KİT'leri tasfiyenin ideolojik belirleyici çerçevesi olarak sunulmuştur. Böylelik
le, bir anlamda, hangi personel rejimi altında çalışırsa çalışsın, kamu çalışanlarının hak etme
den para kazandıkları, dolaylı olarak ima edilir olmuştur. Şimdi, size bunun tam böyle olma
dığının kanıtı olan bazı rakamlar vermek istiyorum. Vereceğim rakamlar Dünya Bankasının 
bir başka raporundan alınmıştır. 

Dünya Bankasının 1990 yılında yayımladığı rapor, Türkiye'deki 500 büyük -kamu ve özel-
sanayi işletmesinin verilerini değerlendirerek, durumun hiç de öyle olmadığını kanıtlamakta
dır. Bu rapora göre, işçi başına yaratılan katma değer; yani emek verimliliği, madencilik sektö
ründe yüzde 44, kereste ve orman ürünleri sektörüne yüzde 76, kimya ve petrol ürünleri sektö
ründe ise yüzde 33 oranında olmak üzere, kamu işletmelerinde, özel sektöre oranla daha yük
sektir. Yıllardır hiçbir teknolojik iyileştirmenin yapılmadığı KİT'lerde, metal dışı maden ürün
leri sektöründe ve temel metal ürünleri sektöründe ise, emek verimliliği Özel sektörde atbaşı 
düzeydedir. 

Tabiatıyla, işletme ve emek verimliliği etkileyen birçok faktör vardır. İşletmelerin teknolo
jik yapısı, organizasyonu ve diğer faktörler kadar, bu işletmelerde geçerli olan çalışma ortamı, 
istihdam koşulları ve personel rejimi de verimliliği belirleyen faktörlerdir. 

Biz SHP Grubu olarak, bu yasa tasarısıyla belirlenen çerçeveyi yeterli bulmuyoruz, koa
lisyon ortağımızın da yeterli bulmadığını biliyoruz. Biz, öncelikle, çalışanların yönetime katıl
dığı demokratik bir çalışma ortamı istiyoruz. Çalışanların uç üretim noktalarında doğrudan 
doğruya, üst yönetim kademelerindeyse, sendikalarıyla yönetime katılmalarını gerekli görüyo
ruz. Bunu, demokratikleşme ve demokrasi anlayışımızın doğal gereği olarak algılıyoruz. 

Anonim şirket yapısına dönüştürülmelerini öngördüğümüz KİT'lerde, toplupazarlık sü
recinin hükümet müdahalesi olmadan özgür ortamlarda oluşmasını istiyoruz. Çalışanlar ara
sında işçi-memur ayırımı kaldırılarak, tüm çalışanların ILO standartları düzeyinde çalışma şart
larına kavuşmalarını, "eşit işe eşit ücret" ilkesinin hayata geçirilmesini amaçlıyoruz, KİT'ler
de uygulanacak çağdaş personel rejimi ve istihdam politikasıyla sağlanacak eşitlikçi, örgütlü, 
özgür ve katılımcı çalışma ortamıyla, ülkede çalışma yaşamının demokratikleşmesinde öncü 
rol oynamalarını bekliyoruz. KİT'lerde,' daha demokratik ve sağlıklı bir çalışma ortamı 
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sağlayacak kalıcı personel reformuna ilişkin, ileride gündeme getireceğimizi belirttiğimiz he
deflerimize yönelik taleplerimiz saklı kalmak kaydıyla, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
mede mevcut, Anayasa ile uyumlu değişiklikler yapılmasını öngören görüşmekte olduğumuz 
bu kanun tasarısına, belirttiğim çerçevede, SHP Grubu olarak olumlu oy kullanacağımızı, ta
sarıyı desteklediğimizi ve benimsediğimizi belirtir, bu vesileyle, Yüce Meclise saygılarımı sunar 
ve tasarının, kanunlaşması halinde, hayırlı olmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına, Sayın Mustafa Ünaldı; buyurun efendim. (RP 

sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilmesiyle İlgili Kanun Tasarısı hak
kında Grubumuzun görüşlerini ifade etmek için huzurlarınızdayım, önce, Grubum adına, he
pinizi saygıyla selamlarım. 

KİT'ler hakkında bu kürsüden çok şey söylenmiştir. Devleti yönetenler ne zaman darda 
kalsalar, vurun abalıya türünden konuşmalarla, hep KİT'leri itham etmişlerdir; fakat, böyle 
bir abalıya ihtiyaç var dercesine de, problemi çözememişlerdir. Problem, bunlara hâkim olan 
devletçi zihniyetten midir, bunların arpalık olarak kullanılmasından mıdır; yoksa, başka ne
denlerden midir hâlâ da anlaşılmış değildir. Niçin ciddî bir araştırma yapılıp, önce teşhis ko
nup, sonra da tedaviye geçilmemektedir? Detaylı inceleme yapılmadan, şimdi, rasgele politi
kalarla, "özerkleştirme" ve "özelleştirme" adı altındaki işlemlerin de memleket menfaatına 
sonuç vereceği kanaatinde değiliz. Mutlaka, detaylı araştırmaya dayalı bir KİT reformunun 
gerektiği kanaatini taşıyoruz. 

Şimdi, KİT'lerle ilgili bir değişiklik tasarısıyla karşı karşıya bulunuyoruz. Bu değişiklikler 
daha önce kanun hükmünde kararname olarak çıkarılmış; fakat çıkarılan bu 399 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 18, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55 ve 56 ncı maddeleri 
tamamen, 10 uncu, 11 inci ve 60 inci maddeleri de Anayasa Mahkemesince kısmen iptal edil
miştir. Şimdi gelen kanun tasarısı, bu iptal edilen maddelerle ilgili bir tasarıdır. Bu yeni tasarı
nın da Anayasa Mahkemesince yeniden iptal edilip edilmeyeceğinden emin değilim. Biz, aslın
da biraz evvel bahsettiğim detaylı araştırma yapmadan yapılacak düzenlemelere karşıyız; ama, 
burada tutarlı bir gerekçe var. "iptal kararlarından bir kısmı 13.8.1991 tarihinde yürürlüğe gir
miş bir kısmı için de yeniden düzenleme yapılabilmesi için, 6 aylık süre tanınmıştır. Bu süre 
13 Şubat 1992 tarihinde dolmaktadır. Bu nedenle, KİT personel rejiminin Anayasa Mahkeme
sinin iptal kararları ve hükümet programındaki ilkeler çerçevesinde yeniden düzenlenmesi 
gerekmektedir" denilmektedir. Bu gerekçe ile ve hükümet programında da, "KİT'lerin özel 
kanunları iptal edilerek yeni bir kanunla kamu hizmeti yapanlar hariç tüm KİT'ler Türk Tica
ret Kanunu kapsamına sokulacak ve anonim şirket şeklinde örgütlenmeleri sağlanacaktır" de
nildiğinden, bu boşluğu şimdilik doldurmak üzere, bu tasarıyı, gönlümüz pek razı olmadan 
destekliyoruz. Ama, Hükümetten de isteğimiz var... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Çifte standart oluyor o zaman. 
BAŞKAN — Sayın Ünaldı, lütfen devam edin. 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) — Şartlar zorladığı için destekliyoruz veya uygun görü

yoruz; ama, Hükümetten istediğimiz var. Çünkü, hükümet programında, "KİT'ler politik ve 
bürokratik müdahalelerin dışına çıkarak, kendi organları kanallarıyla iyi ve profesyonel bir 
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yönetime kavuşturulacaktır. Bu kapsamdaki KÎT'ler özerkleştirilerek özel bir statüye kavuştu
rulacak ve bünyelerinde genel kurul, yönetim kurulu ve bunlara sorumlu icra organları oluştu
rulacaktır. KİT reformunun temel stratejisi etkin bir yönetim için yeniden yapılanmalıdır'* de
nilmektedir. 

Bu düzenlemeleri, mutlaka detaylı araştırmaya bağlı ve kalıcı olarak yapmalarını bekliyo
ruz. Hükümetten böyle bir talep içerisindeyiz. 

Bu fikirlerimi beyanla, Grubum ve şahsım adına hepinizi tekrar saygıyla selamlarım. (RP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. . 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Balyalı; buyurun. 
DYP GRUBU ADİNA HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisi

mizin değerli üyeleri; ülkemizinde çetin kış şartları nedeniyle hepimizi üzüntüye boğan felaket
ler sonucunda hayatını kaybeden Silahlı Kuvvetler mensuplarıyla, vatandaşlarımızın acılarını 
milletçe hissediyoruz. Silahlı Kuvvetler camiasına, ölenlerin ailelerine, sizlere başsağlığı diliyor 
ve milletimizin hiçbir ferdinin böyle felakatlere uğramaması temennisiyle taziyetlerimi su
nuyorum. 

Huzurunuzda, Anayasa Mahkemesince bazı maddeleri şekil, bazı maddleri de esas yö
nünden iptal edilen 399 sayılı KİT Personel Rejimi ile İlgili Kanun Hükmündeki Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında söz almış bulunmaktayım. 

Bu tasarı Yüce Meclisimizce 13.2.1992 tarihine kadar kanunlaştırılıp yayımlanmadığı tak
dirde, bu durum, KİT'lerde çalışan 15 binden fazla pensonelin, doğacak hukukî boşluk nede
niyle, mağduriyetine sebep olacaktır. Bu nedenle, bu kanun tasarısı, Hükümetimizce ivedilikle 
görüşülmek üzere Meclisimize sevk edilmiş, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilerek Ge
nel Kurula indirilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi, KİT personel rejiminin, Anayasanın 91 inci maddesinde belirtilen, 
kanun hükmünde kararname ile düzenlenmeyecek konular arasında yer aldığını; bu nedenle, 
bu konuların kanunla düzenlenmesi gerektiğini belirtmektedir. Bunun için, bu tasarının kabu
lü halinde, Anayasaya aykırılık ortadan kalkmış olacaktır. Esas olan, yasama yetkisinin Türki
ye Büyük Millet Meclisi tarafından kullanılması; yürütmenin, Anayasa ve yasalara uygun ola
rak görev yapmasıdır. "Kanun hükmünde kararnamelerin ivedi ve zorunlu olmayan durum
larda kullanılması, bu doğrultudaki uygulamaya süreklilik ve yaygınlık kazandırılması, yasa
ma yetkisinin devri anlamına gelir ve Anayasaya aykırı düşer" gibi birçok gerekçeyle kuvvetler 
ayrılığı prensibine uymadan, acele ve zorunlu halleri gerektirmeyen KİT personel rejimi hak
kında geçmiş hükümetlerce çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle Yüce Meclisin yetkile
rine el uzatıldığı, Anayasa Mahkemesinin birçok kararı ile sabit olmuştur. 

Diğer sözcülerin bu konudaki detaylı açıklamalarından da anlaşılacağı üzere, 1985 yılın
da çıkarılan Başbakanlık genelgesi, 1987 yılında çıkarılan 308 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name -ki, bu kanun hükmündeki kararnameyi Anayasa Mahkemesi iptal etmiştir- ve 1990 yı
lında çıkarılan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile -ki, bu kanun hükmünde kararna
menin de birçok maddesini Anayasa Mahkemesi iptal etmiştir- 1983 yılında göreve başlayan 
hükümetlerce Meclisimizin yasama yetkisi çok kere bu kanun hükmünde kararnamelerle 
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elinden alınmış, bu kanun hükmünde kararnameler en kısa sürede Yüce Meclisin huzuruna 
getirilmemiş, geçmiş dönemlerde Meclis yok sayılmış ve hatta yıllarca basına da intikal ettiği 
şekilde, kanun hükmünde kararnamelerin dahi, bakanların boş kâğıda imza atarak, memur
larca hazırlanıp, yürürlüğe sokulduğu herkesçe bilinmektedir. 

Bu tasarıyı Meclisin huzuruna getiren, sizin emriniz ve iradenizle kanunlaşmasını teklif 
eden Hükümete teşekkürlerimi ifade etmeden geçemeyeceğim. 

Hükümet programında, belirtilen, KİT'lerle ilgili kapsamlı bir personel reformu yapılın
caya kadar, kanunî boşlukları Yüce Meclisimizin bu tasarıyı kabul etmek suretiyle ortadan kal
dıracağına ve ilgili personelin mağduriyetinin önleneceğine inancım tamdır. 

Yukarıda sözünü ettiğimiz, 1985 yılından bugüne kadar uygulanan KtT personel rejimi 
ile ilgili KİT'lerde çalışan yüzbinlerce personel, devlet memuru ve işçi statüsünden sözleşmeli 
personel statüsüne geçirilerek, KİT'lerde personel düzeni altüst edilmiş, kamu görevlileri ara
sında ayrıcalıklı uygulamalar yapılmış, sosyal adalet ve hukuk devletiyle bağdaşmayan bu uy
gulamalar sonucu, KİT'lerde verimlilik düşmüştür. Yine, partizanca tayin ve tasarruflarla, KİT 
kamburunun dahada büyüyerek, bugün devraldığımız sorunun oluşmasında KİT personel re
jiminin çok büyük payı olmuştur. ' • . 

KİT'lerde öyle sözleşmeli ücret akitleri yapılmıştır ki, bu ücret akitleri sonucu KİT'lerin 
zarar etmemesi mümkün değildir. 

Şimdi, son sözümü söylüyorum : KİT'lerdeki bu sözleşmeli personel mevzuu devlete de 
sıçramış, Plan ve Bütçe Komisyonunda da söylediğim gibi, Maliye Bakanlığına, aslî devlet me
muru almak varken, sözleşmeli personel alınmış, hatta hatta bir yıl, 65 yaşını doldurmuş def
terdar, 66 yaşında sözleşmeli olarak çalıştırılmıştır. Sözleşmeli vali, sözleşmeli paşa ve bir de 
sözleşmeli milletvekili getiriverseydik de, olup biti verseydi... 

Bu tasarının kabulünü arz eder, saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balyalı. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Kahveci; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; biraz önce konuşan değerli DYP Grup sözcüsü, "sözleşmeli paşa, sözleşmeli millet
vekili de olsaydı, bu iş biterdi" dedi. Şimdi, sözleşmeli olayı niçin gündeme geldi?.. Sizin, bu
gün İktidar grubu olarak, "KİT'leri özerkleştireceğiz, KİT'leri daha özerk statüye kavuştu
rup, siyasî müdahalelerden arındıracağız" tarzındaki felsefenizle hiç ters düşmeyecek bir uy
gulamadır sözleşmeli uygulaması. 

Getirdiğiniz bu kanunla, esasında, KİT'lerde bağımsız çalışması gereken insanları memur 
haline getiriyorsunuz; yani, özerkliklerini artırma yerine, azaltmaya doğru bir gidişat var. Bu
rada her zaman söyledim; söylediklerinizle, vaat ettiklerinizle, yaptıklarınız arasında devamlı 
bir çelişki var. Bu bakımdan, sözleşmeli personel uygulaması, bugün hükümet programınızda 
savunduğunuz özerkleştirme prensibinin ta kendisidir ve bu, insanlara daha fazla hareket ser
bestisi vermek, KİT yöneticilerinin daha özgür bir ortamda, daha iyi bir işletmecilik mantığıy
la, bu trilyonluk işletmeleri yönetmelerini sağlamak için getirilen bir uygulamaydı. 

Tabiî, biz hiçbir zaman "özerkleştirme" demedik buna, "özelleştirme öncesi rehabilitasyon" 
dedik. Rehabilitasyon ortamında, biraz daha verimli çalışırlar düşüncesiyle, bu sözleşmeli uy
gulaması KİT'lerin bünyesine sokuldu. , 

— 380 — 



T.B.M.M. B : 32 5 . 2 . 1992 O : 1 

Bu tasarıyla, sadece 1 numaralı ce^veldekileri hallediyorsunuz; 2 numaralı cetvelle ilgili 
tasarının bundan sonra getirileceğini, Sayın Bakan, Komisyonda söyledi; ama, yine bu şekilde 
bir tasarı getirirseniz, özerkleştirme yerine, zincirleme yaparsınız. Üzülerek söyleyeyim, KİT'
lerle hareket serbestisi oluşmaz, tam tersine, KİT'leri iyice zincirlersiniz, oradaki yöneticilerin, 
oradaki personelin verimli çalışmasını daha da zor hale getirirsiniz. 

Gelelim Sayın SHP temsilcisi arkadaşımızın söylediklerine; "ANAP'ın yaptığı tahribat
tan bir tanesi de KİT'lerdir" dedi. KİT ürünlerinin iç fiyatlarına bakın, dünya fiyatlarıyla ara
larındaki mesafeye bakın; on yıl önce neredeydiler, yirmi yıl önce neredeydiler? yani, serbest 
piyasa koşullarında oluşan fiyatlarıyla neredeydiler, bugün neredeler? Eğer, iddia edildiği gibi, 
KİT'ler tahrip olmuş olsaydı, yine bugün beğenmediğimiz, verimsiz çalıştığını iddia ettiğimiz 
SEKA, dünya kâğıt fiyatlarına bu kadar yakın bir fiyattan üretim yapabilir miydi? Keşke biraz 
daha verimliliğini artırabilseydik. 

Çimento, bugün tamamen sıfır gümrük ve sıfır fonla rekabet edebiliyor. Demir - çelikte 
koruma çok düşük düzeylere indirildi. KİT'ler, tabiî ki hâlâ verimsiz; ama, eskiye göre verim
sizliği, eskiye göre KİT açıklarının bütçeye oranları nereye geldi? 1979'da, KİT açıkları, genel 
bütçenin yüzde 40'ını oluşturuyordu; o da daha sonra arttı; yani, bütçede hedeflenen rakam 
yüzde 40'tı. Bugün, KİT açıkları, görev zararları dediğimiz zararlar, genel bütçeye göre çok 
büyük gerileme kaydetmiştir. Yeterli midir? Kesinlikle değildir; biz de memnun değildik; ama, 
şu getirilen tasarı yaraya merhem değildir ve teşviki, çalışanı ödüllendiren unsurları da azalta
rak getirmiştir. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hususlar burada değişik bir şekilde 
düzeltilmeye çalışılmış, örneğin; personele, iptal edilen kanun hükmünde kararnamede yüzde 
600'e kadar tazminat verilebilecekken, Anayasa Mahkemesi, bunu, "bu, eşitlik prensibine ay
kırıdır, KİT'lerde bu kadar para veremezsiniz" diyerek, iptal etmiş. Şimdi, tasarıyla yüzde 100'e 
kadar bir tazminat getirilmiş. Yüzde 100'e varan bir tazminatla acaba ne ölçüde teşvik getire
bilirsiniz? İstihdam fazlası olan bazı kuruluşlarda yüksek ücret veremiyorsunuz... Çok iyi yö
netici getirmeniz gerekiyor. En az, Sabancı'nın, Koç'un elindeki yöneticiler düzeyinde bir yö
netici getirmeniz lazım; çünkü, kamuda şirket yönetmek, özel sektörde şirket yönetmekten da
ha zordur. Bunu, eski yöneticilere sorun, özel sektöre gidenlere sorun, özel sektörden kamuya 
gelenlere sorun. Şimdi, çok daha az ücret vererek siz devleti tasarrufa sokmazsınız, tam tersine 
işletmelerin verimsizliğini artırarak, devleti zarara sokarsınız. 

Bu bakımdan, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen kanun hükmünde kararname 
yerine, şimdi kanunlaştırmak üzere getirilen tasarının yaraya merhem olamayacağı endişemiz 
vardır. Bunun, sizin vaat ettiğiniz, İktidar Grubunun vaat ettiği "KİT'leri özerkleştireceğiz" 
felsefesine, vaadine de ters düştüğü kanaatindeyim. Bu bakımdan, bu tasarıya olumlu oy vere
meyeceğimizi Grubum adına bildirir, saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahveci. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. Etmeyenler... 

Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. _ * 
1 inci maddeyi okutuyorum... 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Sayın Başkan, tasarının tümü üzerinde 

Hükümet olarak konuşabilir miyiz? 
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BAŞKAN — Efendim, maddelere geçmiş bulunuyoruz... Başka bir yerde... 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — O bakımdan değil... 
BAŞKAN — Hayır, maddelere geçilmesini oyladım ve kabul edildi; geç kalındı. Siz bir 

madde üzerinde söz alarak fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — tkaz ve işarınızı bekliyorum efendim; ay

dınlatma açısından yararlı olur kanaatindeyim. 
BAŞKAN — Ben, maddelere geçtikten sonra zatı âlinize söz veremem Sayın Bakan; ama, 

madde üzerinde söz alırsınız, o açıklamanızı yaparsınız. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"b) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda, devlet tarafından tahsis edilen kamu sermayesinin 

kârlı, verimli ve ekonominin kurallarına uygun bir şekilde kullanılmasında bulunduğu teşki
lat, hiyerarşik kademe ve görev unvanı itibariyle kuruluşunun kârlılık ve verimliliğini doğru
dan doğruya etkileyebilecek karar alma, alınan kararları uygulatma ve uygulamayı denetleme 
yetkisi verilmiş aslî ve sürekli görevler genel idare esaslarına göre yürütülür. Teşebbüs ve bağlı 
ortaklıkların genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken aslî ve sürekli görevleri; genel müdür, 
genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul ve daire başkanları, müessese, bölge, fab
rika, işletme ve şube müdürleri, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile ekli 1 sayılı cetvelde kadro 
unvanları gösterilen diğer personel eliyle gördürülür. 

Bunlar hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hükümler dışında 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ko

nunun daha iyi anlaşılabilmesi için genel bir bilgi sunma ihtiyacını duymaktayım. Bu bakım
dan, maddeler üzerinde söz aldığım için özür dilerim. 

Kamu iktisadî teşebbüslerinde sözleşmeli olarak çalışan personelin statüsü ile ilgili 399 
sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede Değişiklik öngören Kanun Tasarısı üzerinde Hükü
metimiz adına kısa açıklamamı arz ediyorum. Sözlerime başlamadan önce, sizleri saygıyla se
lamlıyor, tasarı üzerinde söz alarak katkıda bulunan sayın parti temsilcilerimize teşekkürü bir 
borç biliyorum. > -

Görüşülmekte olan kanun tasarısı ile Anayasa Mahkemesince bazı maddeleri iptal edilen 
399 sayılı. Kanun Hükmündeki Kararnamenin bazı maddeleri iptal gerekçelerine uygun olarak 
düzenlenmiş bulunmakta ve iptal nedeniyle doğan hukukî boşluk doldurulmuş olmaktadır. Bi
lindiği üzere, Anayasa Mahkemesi 4 Nisan 1991 tarihli kararı ile 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 16 maddesini tamamen, 6 maddesini ise bazı fıkra ve ibareleri ile kısmen iptal 
etmiştir. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin iptal edilen 17 maddesine ilişkin iptal 
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kararı, gerekçeli kararın Resmî Gazetede yayımlandığı 13 Ağustos 1991 tarihinde yürürlüğe gir
miştir. Kalan 5 maddeye ilişkin iptal kararı ise 13 Şubat 1992 tarihinde yürürlüğe girecektir. 
Bu tarihe kadar bir düzenleme yapılmadığı takdirde, müdür ve daha üst düzey kademelerde 
bulunan 15 bin dolayındaki personelin çalışmasına dair hukukî dayanak ortadan kalkmış ola
caktır. tşte, söz konusu bu kanun tasarısı ile 13 Ağustos 1991 tarihinde iptal edilmiş olan hü
kümlerin yarattığı boşluğun doldurulması ve 13 Şubat 1992 tarihinde iptal edilecek olan konu
lara ilişkin düzenlemenin yapılması amaçlanmıştır. Diğer bir ifade ile tasarımız, anayasal zo
runluluğun bir gereği olarak hazırlanmış ve yüksek huzurlarınıza getirilmiştir. Bu yasal zorun
luluğu müteakip, hükümet programında öngörüldüğü şekilde, KİT personel rejimi reformist 
bir anlayışla yeniden bir düzenlemeye tabi tutulacak; ancak, bu arada, yakın bir zamanda, 2 
sayılı cetvelde yer alan KÎT personeli için de, bu tasarımıza paralel olarak geçici bir düzenleme 
yapılacaktır. Kanun tasarısıyla yapılan düzenlemeler hakkında bilgi sunmadan önce, KİT per
sonel rejiminin Anayasa Mahkemesince iptaline kadar olan gelişimini açıklamakta yarar gör
mekteyim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; kamu iktisadî teşebbüslerinde sözleşmeli personel çalıştırıl
masına, 1985 yılında çıkarılan bir Başbakanlık genelgesiyle başlanılmıştır. Genelgeyle, KİT'
lerde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel kadroları iptal edilmiş ve genel mü
dürden odacıya kadar tüm personel sözleşmeli statüye geçirilmiştir. Böylece, KİT'lerde memur 
istihdamı yerine, sözleşmeli personel istihdamına geçilmiştir. Sözleşmeli statüye geçmek iste
meyen kadrolu personelin özlük hakları saklı tutulmuştur. Bu durum, personel hukukumuzda 
geçici ve istisnai bir uygulama olan sözleşmeli personel istihdamını sürekli bir istihdam şekli 
haline getirmiştir. Bu şekilde, kamu yönetiminde biri memur, diğeri de işçi rejimi olmak üzere 
iki personel rejimi mevcut iken, bir üçüncü rejim olarak sözleşmeli personel rejimi de ortaya 
çıkarılmıştır. Uygulamanın genelgeyle başlaması nedeniyle, kuruluşlarla, sözleşmeli personel 
arasında birçok uyuşmazlıklar meydana gelmiştir. Bu yüzden, genelge ile başlayan uygulama
nın kanunî bir çerçeveye oturtulması zorunlu hale gelmiş ve bu şekilde çalışan sözleşmeli per
sonelin özlük hakları, 18 Ocak 1988 tarihinde yürürlüğe konulan 308 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile düzenlenmiştir. 

308 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin iptali için SHP tarafından açılan dava sonu
cunda, Anayasa Mahkemesi, 308 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi 22 Aralık 1988 tari
hinde iptal etmiştir. İptalin iki ana gerekçesi bulunmaktadır. Şöyle ki; KİT'lerin genel idare 
esaslarına göre yürütülmesi gereken hizmetleri mutlaka vardır ve bu hizmetlerinde memur ve
ya diğer kamu görevlisi çalıştırılması zorunludur. KİT'lerin genel idare esaslarına göre yürü
tülmesi gerekmeyen hizmetlerinde sözleşmeli personel çalıştırılabilir; ancak, bunlara memur 
veya işçi gibi güvence sağlanması zorunludur. 

Anayasa Mahkemesinin bu gerekçelere dayanarak vermiş olduğu iptal kararı üzerine, KİT 
personel rejimi, 29 Ocak 1990 tarihinde yürürlüğe konulan 399 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnameyle yeniden düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemeyle, KİT'lerin hizmetleri, "genel idare 
esaslarına göre yürütülmesi gerekenler ve gerekmeyenler" olarak ikiye ayrılmıştır. Genel idare 
esaslarına göre yürütülmesi gereken hizmetler; "müdür ve daha üst düzey kadrolarca yürütül
mesi gereken görevler" olarak belirlenmiş ve bu kadrolarda memur istihdam edilmesi karar
laştırılmıştır. Bunların kadroları, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 1 sayılı cet
velde gösterilmiştir. Bu şekilde, memur kadrolarına atananlara, atandıkları kadrolarda sözleş
meli çalışma imkânı sağlanmıştır. 
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Genel idare esaslarına göre yürütülmesi gerekmeyen hizmetlerin, 399 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye ekli 2 sayılı cetvelde gösterilen pozisyonlarda sözleşmeli personel istihda
mı suretiyle gördürülmesi benimsenmiştir. Bu personele memur gibi güvence verilmiş ve bütün 
özlük hakları ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

Konuşmamın başında da belirttiğim gibi, Anayasa Mahkemesi, yine, SHP tarafından ya
pılan başvuru üzerine, 4 Nisan 1991 tarihli kararı ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin 16 maddesini tamamen ve 6 maddesini de, bazı fıkra ve ibareleriyle kısmen iptal etmiştir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin iptal edilen mad
delerini, iptal gerekçelerini ve yapılacak düzenlemelere göre üç grupta mütalaa etmek müm
kündür. Bunlar, şekil bakımından iptal edilen maddeler, esas bakımından iptal edilen madde
ler ve yeniden düzenleme yapılmasına ihtiyaç ölmayün maddeler olarak ifade edilebilir, önce, 
şekil bakımından iptal edilen maddeler üzerinde durmak istiyorum. 

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 maddesinin iptali ile 3 maddesindeki kıs
mî iptal, bu maddelerin Anayasanın 91 inci maddesine aykırı bulunmasından kaynaklanmak
tır. Bu maddeler, 18, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, ncı maddeler ile 10, 
11 ve 60 inci maddelerde yer alan bazı fıkra ve ibarelerdir. 

Anayasa Mahkemesi, söz konusu madde, fıkra veya ibarelerle, yapılan düzenlemelerin, 
Anayasanın 91 inci maddesinde belirtilen kanun hükmünde kararnameyle düzenlenemeyecek 
konular arasında yer aldığını, bu nedenle, bu konuların kanun hükmünde kararnameyle değil, 
kanunla düzenlenmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu anlamda, söz konusu maddelere ilişkin 
iptal, esasa ilişkin olmayıp, şekle ilişkindir. 

Bu maddelere ilişkin iptal kararı 13 Ağustos 1991 tarihinde yürürlüğe girmiştir, Bu neden
le, Anayasanın 91 inci maddesine aykırı görülerek iptal edilen bu madde ve ibarelerin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmesi halinde, Anayasaya aykırılık ortadan kalkmış 
olacaktır, tptal kararı ile, sözleşmeli personelin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 399 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 61 maddesinden, personelin yükümlülük ve sorumlulukla
rını düzenleyen 17 maddesi tamamen veya kısmen iptal olmuştur. Böylece, 240 binden fazla 
personelin malî ve sosyal haklarına ilişkin hükümleri yürürlükte kalmış; fakat, yükümlülük 
ve sorumluluklara ilişkin hükümler yürürlükten kalkmış ve bu suretle bir hukukî boşluk mey
dana gelmiştir. Bu boşluk nedeniyle, iptal edilen maddelere dayanılarak çıkarılan yönetmelik
ler de hükümsüz hale gelmiş, uygulanacak hükümler konusunda, hatta mevcut sözleşme me
tihlerinin kullanılıp kullanılamayacağı hususunda tereddütler ortaya çıkmıştır. Bu nedenle biz, 
hukuka saygılı bir hükümet olarak, bu hukukî boşluğun bir an önce doldurulmasını gerekli 
görmekteyiz. Yaklaşık yedi yıldan bu yana uygulanmakta olan mevcut sistemde, iptal nedeniy
le doğan boşluk ve tereddütlerin giderilmesi, hem personelin güvencesi hem de iş disiplininin 
sağlanması bakımından gerekli hale gelmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesi de, bu hususların, kanun hükmünde kararname 
ile değil, kanunla düzenlenmesi şeklinde olduğundan, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin söz konusu maddelerinin aynen kanunlaştırılması yoluna gidilmiş bulunmaktadır. Bu 
nedenle de, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, Anayasanın 91 inctmaddesine aykırı 
görülerek iptal edilmiş bulunan maddelerinden 16'sı tasarıya aynen alınmıştır. Tasarının 1, 5 
ve 6 ncı maddeleri dışında kalan tüm maddeleri, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
aynı maddeleridir. Bu maddeler, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edildiği takdirde, uygula
madaki hukukî boşluk ortadan kalkmış olacaktır. Böylece, tasan ile söz konusu maddeler, sadece 
eski haliyle kanunlaştırılmakta ve yeni bir düzenleme yapılması söz konusu bulunmamaktadır. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler, iptal kararı 13 Şubat 1992 tarihinde yürürlüğe girecek olan 
maddelerden üç tanesinin iptali esasa ilişkin olup, yeni bir düzenleme yapılmasını gerektirme
mektedir. Bunlardan ilki, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, 3 üncü maddesinin (b) 
bendidir. Bu hükümle, 1 sayılı cetvele dahil görevlerde çalışacak personelin, 657 sayılı Kanuna 
tabi memur kadrolarında istihdam edilmeleri ve bunların atandıkları kadrolarda sözleşmeli olarak 
da çalıştırılabilmeleri öngörülmüş idi. Kanun tasarısının gerekçesinde ayrıntılı olarak açıklan
dığı üzere, Anayasa Mahkemesi, 1 sayılı cetvele dahil personelin bir kısmının sözleşmeli çalış
tırılmasının, bir kısmının ise bu imkândan mahrum bırakılmasının Anayasanın 10 uncu mad
desinde yer alan eşitlik ilkesine aykırı olduğuna karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi, aynı bentte 
hangi görevlerin 1 sayılı cetvele dahil edileceği konusunda objektif ölçüler getirilmemiş olma
sını da Anayasaya aykırı bulmuştur. 

Bu durum karşısında, az önce belirttiğim gibi -13 Şubat 1992'de yürürlüğe gireceği için-
bu konuda bir düzenleme yapılmadığı takdirde, iptal kararıyla, 1 sayılı cetvel tabir edilen ve 
müdürden genel müdüre kadar üst düzey personelin yer aldığı 15 bine yakın kişinin çalışması
nın hukukî dayanağı ortadan kalkmış olacaktır. 

BAŞKAN. — Sayın Bakanım, lütfen toparlar mısınız... 

DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Devamla) — Hay hay efendim. 

Tasarının 1 inci maddesiyle, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi
nin (b) bendinde düzenleme yapılmış ve 1 sayılı cetvele dahil memur kadrolarına atanan perso
nelin kadrolannda sözleşmeli olarak çalıştırılmalarına son verilmiştir. 

Ayrıca, gerekçelerde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, maddede, 1 sayılı cetvele dahil edi
lecek kadroların tespiti için objektif ölçüler getirilerek, Anayasa Mahkemesi kararına uygun
luk sağlanmıştır. 

Bu tasarı vesilesiyle bir gerçeği dile getirmek istiyorum : 1985'Ierden sonra başlayan söz
leşmeli personel uygulaması, kamu kesiminde, genel ücret dengesini bozmuştur. Bozulan ücret 
dengesinin sağlanması için, sürekli olarak, personelin özlük haklarını düzenleyen kanun hük
münde kararnameler çıkarılması yoluna gidilmiştir. Sözleşme uygulaması devam ettiği sürece, 
bu dengenin sağlanması da mümkün değildir. Bu nedenle, 1 sayılı cetvele dahil personelin söz
leşmeli olarak çalıştırılmasına son verilmektedir. Genel ücret dengesinin sağlanabilmesi için, 
bu, zorunludur. Sözleşmeli personel uygulaması, aynı zamanda, kuruluşlar arasında büyük 
ücret farklarının doğmasına yol açmıştır. "Eşit işe eşit ücret" ilkesine ters düşen bu durum, 
kamu personelini; ücreti daha yüksek olan kuruluşlarda çalışmaya itmiş ve kuruluşlararası per
sonel hareketliliğini artırmıştır. Kuruluşlar, bu nedenle, personel planlaması yapamaz hale gel
miştir. 

BAŞKAN — Lütfen, telhis ediniz Sayın Bakanım. 

DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Yine, kuruluşlararası ücret farklılığının doğal bir sonucu olarak, aynı unvanda bulunan 

kişilerin ücretleri arasında büyük farklılıklar meydana gelmekte ve bu da personelin verimini 
düşürmektedir. Her ücret tespiti çalışması, hem sözleşmeli personel hem de kuruluşlar açısın
dan huzursuzluklara yol açmaktadır. 

İşte, bütün bu mahzurları dikkate alınarak, 1 sayılı cetvele dahil kadrolarda bulunan per
sonelin sözleşmeli olarak çalıştırılmasına son verilmiştir. 
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Esasa ilişkin ikinci iptal konusu ise, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci 
maddesiyle ilgilidir. Anayasa Mahkemesi, bu maddede yer alan kadro aylıklarının 6 katma ka
dar sözleşme ücreti tespitine dair hükmü, hiyerarşik kademeler itibariyle ücret dengesini boz
duğu gerekçesiyle, Anayasanın 10 uncu maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal et
miştir. Bunun için, tasarının 5 inci maddesiyle de, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
25 inci maddesinin (b) bendi düzenlenmiş ve sözleşmeli statüde çalıştırılmasından vazgeçilen 
1 sayılı cetvele dahil personel, ücretlerinde meydana gelecek düşmeyi telafi etmek amacıyla, 
ek tazminat ödenmesi yoluna gidilmiştir. Ek tazminatın tavanı, kamu görevlilerine ödenen di
ğer tazminatlarda olduğu gibi, en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının aylık 
ve ek göstergesi toplamının memur aylık katsayısıyla çarpımı olarak belirlenmiştir. Bu tavan 
geçilmemek üzere ödenecek tazminat oranı ve ödeme esasları, Bakanlar Kurulu kararı ile be
lirlenecek ve ek tazminat ayrıca Gelir Vergisine tabi tutulmayacaktır. 

Esasa ilişkin son konu ise, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesin
de, yurt dışında çalışan personele ödenecek ücretin tavanının yanında, tabanının da gösteril
memiş olmasıdır. Bu nedenle, söz konusu madde de, Anayasanın 10 uncu maddesindeki eşitlik 
ilkesine aykırı bulunmuştur. Bunun için, tasarının 6 ncı maddesiyle, 399 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin, 36 ncı maddesinde, ücret tavanının yanında, tabanı da gösterilmekte 
ve bu iki sınır arasında, uygulamanın hangi kriterlere göre yapılacağı açıklanarak, Anayasaya 
uygunluk sağlanmaktadır. 

Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği 3 madde ile ilgili olarak, iptal kararlarına aynen uyul
muş ve bu konularda tasanda yeni bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu hükümler, 399 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinde yer alan iki ibare ile, geçici 2 nci madde 
ve yürürlükle ilgili 60 inci maddeden ibarettir. 5 inci maddede yer alan iki ibarenin iptali nede
niyle 13.2.1992 tarihinden sonra KİT genel müdürü ve genel müdür yardımcılığı görevine ata
nacaklar hakkında istisnaî memuriyet hükmü uygulanamayacak; ayrıca, kapsam dışı statüde 
geçen hizmetler intibaklarda değerlendirilemeyecektir. Geçici 2 nci madde uyarınca da, hizmet 
süresi bulundukları kadrolara atanmalarına yeterli olmayanların, 1 sayılı cetvele dahil kadro
larda görev yapmalarına imkân kalmayacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, diğer maddeleri de teker teker sayıyorsunuz; başka madde
ler üzerinde de konuşabilirsiniz, 

İstirham edeceğim efendim... 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Devamla) — Peki, Sayın Başkan. 
Çok az bir arzım daha vardı efendim. 
BAŞKAN — Buyurun bitirin efendim. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Devamla) — Buraya kadar yaptığım açıklamalar

dan da anlaşılacağı gibi, 21 maddelik tasarıyla, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
sadece 3 maddesinde değişiklik yapılmaktadır, kalan 16 madde ise, 399 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamede olduğu şekliyle aynen tasarıya alınmış bulunmaktadır. 

Tasarı ile yapılan en önemli değişiklik, müdür ve daha üst düzey personelin yer aldığı me
mur kadrolarında çalışan personelin,'kadrolarında sözleşmeli olarak çalıştırılmalarına son ve
rilmiş olmasıdır. Bilindiği üzere, KİT'lerdeki sözleşmeli personel, sadece 1 sayılı cetvele dahil 
personelden ibaret değildir; KİT'lerde, 2 sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan daha 240 
binden fazla sözleşmeli personel bulunmaktadır. Ancak, tasanda bunların sözleşmeli çalışma
larına son veren bir hükme yer verilmemiştir. Çünkü, konuşmamın başında da belirttiğim gibi, 
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2 sayılı cetvele dahil personelin sözleşmeli statüde çalıştırılmalarına son vermek ve onları kad
rolu personel haline getirmek için ayrıca bir çalışma yapılacaktır. Bu çalışma sonucunda, 2 
sayılı cetvele dahil sözleşmeli personelin kadrolu personel haline getirilmesine karar verildiği 
takdirde, bunların intibaklarının yapılması uzun bir zaman alacaktır. Bu nedenle, mevcut uy
gulamaya devam edilmesi uygun görülmekte; sadece iptal nedeniyle ortaya çıkan, 2 sayılı cet
vele dahil personelin disiplin hükümlerine ilişkin hukukî boşlukların giderilmesi yoluna gidil
mektedir. Bunun için de, bugün görüşülen tasarıda, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin bütün maddeleri değil, sadece, iptal edilen maddeleri yer almıştır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; tasarının geçici maddesiyle, 1 sayılı cetvele dahil personele ve
rilmesi öngörülen ek tazminata ilişkin Bakanlar Kurulu kararının en geç 6 ay içinde çıkarılma
sı ve bu kararname yürürlüğe-girinceye kadar, mevcut ücretlerin ödenmesine devam edilmesi 
öngörülmektedir. Söz konusu Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarihte, kadro ay
lıklarının net tutarı, mevcut sözleşme ücretlerinin net tutarından az olanlara, mevcut sözleşme 
ücretleri üzerinden ödeme yapılması öngörülerek, bu personelin mevcut gelir seviyesinin düş
mesi önlenmektedir. 

Hükümetimizce huzurunuza getirilen bu kanun tasarısı hakkındaki kısa açıklamamı din
lemek sabrını gösterdiğiniz için teşekkür ediyor, Yüce Meclisin siz değerli üyelerine tekrar say
gılarımı sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
1 inci madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 1 inci maddesiyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 Üncü maddesi
nin (b) bendinde öngörülen değişiklik teklifi ile (b) bendi metninde yer alan, "Kurul ve Daire 
Başkanları, Müessese, Bölge, Fabrika, İşletme ve Şube Müdürleri" tanımlamalarının (b) bendi 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Elaattin Elmas İsmail Sancak 
İstanbul İstanbul 

Emin Kul Ülkü Güney 
İstanbul Bayburt 

Sabri öztürk Yusuf Pamuk 
İstanbul İstanbul 

Gerekçe : Doğrudan kararnameyle tayin olunmayan ve teftiş görevi bulunmayan, aslında 
hizmet akdiyle istihdam edilen ve edilmekte olan çalışanlardan ibaret bulunan "Kurul ve Dai
re Başkanları, Müessese ve Bölge Müdürleri" kamu erkini kullanmak suretiyle aslî ve sürekli 
görevleri genel idare esaslarına göre yürütmek gibi bir konum ve statüde bulunmamaktadırlar. 

(b) bendi metninden bu tanımlamalar çıkartılmaz ise, öteden beri hizmet aktine dayalı 
çalışma yapan bu tür çalışanlardan bir emekçi, bir işçi olarak sabah işe başlayanlar, kanunun 
bu şekilde kabulüyle, akşam devlet memuru olacaktır. 
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Veya fabrikada müdür muavini olan, yani hizmet aktine dayalı bir çalışma yapan kişi fab
rika müdürü olunca devlet memuru sayılacak, Sosyal Sigortalar Kurumu iştirakçisi iken zo
runlu olarak T.C. Erhekil Sandığı iştirakçiliğine geçecektir. 

özellikle "şube müdürü" tanımlaması tamamen yersizdir. Alt kademesi itibariyle şeflik
leri, memurlukları olmayan şube müdürlükleri dahi mevcuttur. 

Kaldı ki, kuruluşun binalarının temizliğiyle ilgili bir şube müdürü, hangi aslî ve sürekli 
görevi genel idare esaslarına göre yürütür? Bunun izahı yoktur. 

Bir şef, bir, şef yardımcısı hizmet aktine dayalı çalışma yaparken, tamamen kuruluş yöne
timinin, yani istihdam edenin tasarrufuyla, -Bakanlığın, bilinen anlamda idarenin ve kademe
lerinin ilgisi, tasarrufu ve onayı bulunmadan- şube müdürü olarak terfih ettirildiğinde, devlet 
memuru sayılacak, sosyaL güvenlik kurumlarıyla ilişkileri değişecek, ücreti yeni bir statüye 
tabi olacak, sendika üyeliği dahi son bulacaktır. . 

Bu ve benzeri sakıncaları nedeniyle, çalışanları, bir gün hizmet aktine dayalı istihdam sta
tüsünde bulunduran, ertesi gün devlet memuru yapan düzenlemeye meydan verilmemelidir. 

Genel idare esaslarına göre yürütülecek aslî ve sürekli görev, genel müdür, genel müdür 
yardımcıları, teftiş kurulu başkanı, müfettiş ve müfettiş yardımcıları tanımlamalarıyla sınırlı 
tutulmalıdır. 

Sayısı, unvanı, yapacağı işin, yürüteceği hizmetin kapsamı her an çalıştıran tarafından de
ğiştirilebilecek nitelikteki çalışanlar, kamu sermayesinin belli ölçüde bulunduğu işyerlerinde 
devlet memuru sayılmak gibi bir durumla karşı karşıya bırakılmamalıdır. 

BAŞKAN-~ Komisyon ve Hükümet katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 
Katılamıyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştır, önergeyi oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesine "hiçbir 
şekilde siyasî ve ideolojik amaçlı beyanda bulunamaz ve bu çeşit eylemlere katılamaz." ibaresi 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

2 nci madde üzerinde önerge yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
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MADDE 3. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin (b) ve (c) 
bentleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

"b) Teşebbüslerin ve bağlı ortaklıkların paralarına ve para hükmündeki evrak ve senet
lerine ve diğer mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her 
türlü belge ve defterleri üzerinde işledikleri suçlar ile ifa ettikleri görevlerinden doğan suçlar
dan dolayı memur sayılarak haklarında Türk Ceza Kanununun 2 nci kitap üçüncü ve altıncı 
Hplarındaki hükümler uygulanır. 

c) Görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri gizli bilgileri „görevden ayrılmış olsalar bile, 
yetkili amirin izni olmadan açıklayamazlar. Aksi halde haklarında Türk Ceza Kanununun 229 
uncu maddesi hükümleri uygulanır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. —399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesi aşağıdaki şe

kilde düzenlenmiştir. 

"Siyasî Faaliyet Yasağı 
Madde 18. — Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi per

soneli siyasî faaliyette bulunamaz ve siyasî partilere üye olamazlar." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin (b) bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"b) Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların üretim, satış, kârlılık, verimlilik, ihracat gibi iş ve 

hizmet özellikleri ile kamu kesimi genel ücret dengesi dikkate alınarak (1) sayılı cetvele dahil 
kadrolara atananlara, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının 
% 100'ünü geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek oran ve esaslara göre ek tazmi
nat ödenir. Bu ek tazminat gelir vergisine tabi tutulmaz." 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. . 
Buyurun Sayın Şahin. 
SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli üyeler; KİT meselesi, bugün, Türkiye'

nin gündeminde en önemli konudur; Türk ekonomisinin de motoru sayılır. Atatürk dönemin
den beri Türk sanayisinin özünü, devletin kontrolündeki Karabük Demir-Çelik Fabrikası, Kayseri 
Tayyare Fabrikası ve Alpullu Şeker Fabrikası gibi fabrikalar meydana getirmiştir. Türkiye'de, 
bilhassa yabancılara verilmiş olan o zamanki Demiryolu tşletmeleri veya Denizyolu tütmeleri' 
gibi işletmelerin, devletleştirilmesi, Türk ekonomisinin ve sanayiinin kalkındırılmasında önemli 
bir faktör meydana getirmiştir. Türk ekonomisi bu yolla, Batı ile yarışabilir halde Türk parası 
Batı ile yarışabilir haldeydi. Ancak, daha sonraki gelen idareler ve özellikle yıNAP dönemin
de, KİT'ler çok zararlı bir unsurmuş gibi, öcü gibi gösterilerek, devlet malı yağmalattırılmıştır. 
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Değerli arkadaşlar, KİT'ler eğer zarar ediyorsa -bazen de devlet zarar ediyor- zarar ettiren 
esas unsur, personel unsurudur; yani, onları idare eden başındaki kişilerdir, idarecilerdir. Bu 
yüzden, bir idareci, eğer o müesseseyi zarara sokuyorsa, o idarecinin değiştirilmesi lazımdır 
veya yönetimin ıslah edilmesi lazımdır. Bugün, devlet idarecilerimizin -sizleri tenzih ederek 
söylüyorum- bir bölümü de dahil olmak üzere, idarecilerimizin işin ehli olmamak gibi bir has
talığı bulunması nedeniyle, Türk Devletinin bölünmezlik hakları tecavüze uğramış, Türk Dev
letinin hükümranlık hakları tecavüze uğramış; Türk Devleti büyük zarara sokulmuş; borçlan
dırılmış ve maalesef -özellikle ANAP dönemini kastediyorum- özelikle devlet kadrolarının üst 
seviyesinde ahlak dejenerasyonu meydana gelmiştir. 

Değerli arkadaşlar, bir işin ehlinin iki özelliği vardır : Birincisi ahlakı mazbut olmalıdır; 
ikincisi 6 işi en iyi şekilde bilmelidir; doktor, mühendis, idareci, her şey için... Biz, bugün, 
bu maddeyle, bir KİT'i en iyi idare edebilecek bir insana, eğer özel sektörde verilen parayı ve-
remezsek, o KİT'in başındaki kaliteli elemanların başkaları tarafından, özellikle Türkiye'nin 
içindeki veya dışındaki özel sektör tarafından transfer edileceği bilinmelidir. Bu yüzden, be
nim tavsiyem, KİT'leri idare eden ve onu faydalı hale getirebilecek personele ücret konusunda 
sınırlama getirilmemelidir. Bu benim şahsî görüşümdür. 

Teşekkür ederim. (MÇP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN—- Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Başka söz isteyen Sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesi aşağıdaki şe

kilde değiştirilmiştir. 
"Diğer Sözleşme Ücretleri 
Madde 36. — Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların yurt dışındaki şube, mağaza, büro ve benzer 

yerlerinde istihdam edilecek sözleşmeli personele ödenecek ücret sürekli görevle yurt dışına gön
derilen 2 nci derecenin 1 inci kademesinde bulunan Dışişleri Bakanlığı meslek memuruna (be
kâr) ödenen aylığı geçmemek ve 15 inci derecenin 1 inci kademesinde bulunan memur (bekâr) 
için hesaplanacak aylıktan da az olmamak üzere Öğrenim durumu, kıdem, görev unvanı, üke 
ve görev yeri dikkate alınmak suretiyle teşebbüs yönetim kurullarınca belirlenir. 

Günün belirli sürelerini kapsamak üzere kısmî zamanlı olarak istihdam edilecek sözleş
meli personele ödenecek ücretler, aynı unvanda tam gün çalışan sözleşmeli personelin ücretleri 
ile çalışma süreleri arasındaki oran dikkate alınmak suretiyle teşebbüs veya bağlı ortaklık yö
netim kurullarınca belirlenir." 

BAŞKAN -~ Madde üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok.. 
önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 7. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 44 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde düzenlenmiştir. 
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"Disiplin Cezaları , 
Madde 44. — Teşebbüs veya bağlı ortalıklardaki hizmetlerin gereği gibi yürütülebilmesini 

sağlamak amacıyla sözleşmeli personelin görevleri ile ilgili kusurlu hareketleri, işyerinde veya 
dışında teşebbüs ve bağlı ortaklıkla ilgili mevzuata aykırı davranışları nedeniyle kademe ilerle
mesinin durdurulması hariç verilmesi gereken disiplin cezaları ile disiplin cezası vermeye yetki
li merciler ve disiplin kurulları hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulun
mayan hallerde teşebbüs veya bağlı ortaklık memurlarının tabi olduğu hükümler uygulanır. 
Ancak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiiller için sözleşme ücretinden 
lcemıe cezası, aylıktan kesme cezası esaslarına göre uygulanır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesi aşağıdaki şe

kilde düzenlenmiştir. 
"Sözleşmenin Feshi ve Sona Ermesi 
Madde 45. — Teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda çalışan sözleşmeli personelin sözleşmesi 

aşağıdaki hallerde feshedilir : 
a) İzinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme 

dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmemek, 
b) işe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu şartlardan 

birinin sonradan kaybedilmesi, 
c) Görev veya görev yerinin değişmesi halinde belirlenen süre içinde mücbir bir sebep 

olmaksızın yeni görevine başlamamak, 
d) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bu

lunmak, 
e) Sicil ve başarı değerlendirmeleri birbirini izleyen iki sözleşme döneminde (D) düze

yinde olmak, 
İstek, yaş haddi, malullük veya sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılma hallerinde söz

leşme sona erer." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 46 ncı maddesi aşağıdaki şe

kilde düzenlenmiştir. 
"Savunma Hakkı 
Madde 46. — Savunması alınmadan sözleşmeli personel hakkında disiplin cezası verile

mez. Sözleşmeli personel; soruşturmayı yapanın, disiplin cezası vermeye yetkili organ, merci 
veya amirin veya disiplin kurulunun yedi günden az olmamak üzere vereceği süre içinde yazılı 
olarak savunmasını yapar. Bu süreler içinde savunmasını yapmayan sözleşmeli personel savunma 
hakkından vazgeçmiş sayılır." 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : \ ... .-

MADDE 10. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 47 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde düzenlenmiştir. 

"Disiplin Cezalarına İtiraz 

Madde 47. — Disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliğ ta
rihinden itibaren 7 gündür. 

İtiraz mercileri bu itirazı doğrudan doğruya karara bağlayabileceği gibi dosya veya belge
lerin bir kez daha incelenmesini cezayı teklif eden merciden isteyebilirler. 

• Süresi içinde itiraz edilmez veya yapılan itiraz red edilirse onaylanan cezalar kesinleşir ve 
sicile işlenir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 11. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 48 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde düzenlenmiştir. 

"Disiplin Cezalarının Kesinleşmesi 

Madde 48. — Sözleşmenin feshini gerektiren disiplin cezalarının kesinleşmesi; teşebbüs 
veya bağlı ortaklık yönetim kurullarının kararına bağlıdır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 12. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 49 uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde düzenlenmiştir. 

"Ceza Kovuşturması ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi 

Madde 49. T— Sözleşmeli personel hakkında, aynı olaydan dolayı ceza kovuşturmasının 
başlamış olması disiplin kovuşturmasının yapılmasını engellemez ve ceza kovuşturması sonun
da sözleşmeli personelin hüküm giymesi veya hakkında beraat yahut takipsizlik kararı veril
mesi, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olmaz." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. . 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 13. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 50 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde düzenlenmiştir. 
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"Zamanaşımı 
Madde 50. — Disiplin kurulları kendilerine tevdi edilen dosyaları en geç 3 ay içinde kara

ra bağlarlar. Disiplin.cezasını gerektiren kusurlu bir halin öğrenilmesinden 6 ay geçtikten son
ra sözleşmeli personel hakkında bu kusurlu hareket ile ilgili olarak disiplin kovuşturması yapı
lamaz ve disiplin cezası verilemez. 

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde 
disiplin cezası verilmediği takditde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar." 

BAŞKAN— Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 14. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 51 inci maddesi aşağıdaki. 

şekilde düzenlenmiştir. 
"Görevden Uzaklaştırma 

Madde 51. — Görevden uzaklaştırma, 53 üncü maddede gösterilen haller nedeniyle göre
vi başında kalmasında sakınca görülecek sözleşmeli personel hakkında alınan ihtiyati bir ted
birdir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum : • J 
MADDE 15. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 52 inci maddesi aşağıdaki 

şekilde düzenlenmiştir. 
"Yetkililer 
Madde 52. — Görevden uzaklaştırmaya yetkili olanlar şunlardır : 
a) Sözleşmeli personeli işe almaya yetkili olan veya kendilerine bu yetki devredilen or

gan veya görevliler, 
b) tlgili bakanlık, teşebbüs veya bağlı ortaklık müfettişleri." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 53 üncü maddesi aşağıdaki ~ 

şekilde düzenlenmiştir. 
"Uygulanacağı Haller 
Madde 53. — Görevden uzaklaştırma, sözleşmeli personel tarafından : 
a) Teşebbüs ve bağlı ortaklığın; paraları, para hükmündeki evrak ve senetleri ile diğer 

mevcutlarına karşı veya bilanço, tutanak, rapor ve benzeri hertürlü belge ve defterler üzerinde 
suç işlenmesi, 

b) Kasayı, ambarları saydırmaktan, para, para hükmündeki evrak, senet veya ayniyat 
veya bunların kayıt ve hesaplarını göstermekten veya sorulan soruların kanunî bir sebep ol
maksızın cevap vermekten kaçınılması, 
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e) Teftiş veya soruşturmanın güçleştirilmesi, 
d) Sözleşmeli personel hakkında cezai kovuşturma yapılması, 
e) iş yerinde kişilere veya mallara karşı ağır zarar ika edileceği hakkında kuvvetli emare

lerin bulunması, 
hallerinde uygulanır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 17. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü maddesi aşağıdaki 

şekilde düzenlenmiştir. 

"Görevden Uzaklaştırmada Amirin Sorumluluğu 
Madde 54. — Görevinden uzaklaştırılan sözleşmeli personel hakkında görevden uzaklaş

tırmayı izleyen 3 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. 

Görevden uzaklaştırılan sözleşmeli personel hakkında makul bir sebep olmaksızın derhal 
soruşturmaya başlamayan, keyfî olarak, garez veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptı
rılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler hukukî, malî ve cezaî sorumluluğa tabidir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 18. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde düzenlenmiştir. 

"Görevden Uzaklaştırılan Sözleşmeli Personelin Hak ve Yükümlülüğü 
Madde 55. — Görevden uzaklaştırılan sözleşmeli personelin bu süre içinde hertürlü hak 

ve yükümlülükleri sürer. Ancak, ilgiliye bu halin devamı süresince sözleşme ücretinin 2/3'ü 
ödenir." v 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 19. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde düzenlenmiştir. 

"Göreve Başlatma ' 
Madde 56. — Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce : 
a) Haklarında sözleşmenin feshi cezasından başka bir disiplin cezası verilenler, 
b) Takibata mahal olmadığına veya beraatine karar verilenler, 
c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar, 
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d) Görevlerine ilişkin olsun veya olmasın çalıştırılmasına engel olmayacak bir ceza ile 
hükümlü olup bu cezası ertelenenler, 

hakkında bu kararların kesinleşmesi üzerine görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır, (b) 
bendindeki halin gerçekleşmesi durumunda sözleşme ücretinin kesilmiş bulunan 1/3 oranın
daki kısmı ilgililere ödenir. 

Görevden uzaklaştırma tedbiri sözleşmeli personelin soruşturmaya konu olan fiilinin hiz
metlerine devama engel olmadığı hallerde, her zaman kaldırılabilir. Ceza kovuşturması tutuk
suz olarak devam edenlerden göreve başlamasında sakınca görülmeyenler görevlerine döndü-
rülebilirler." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 1. — 5 inci maddede öngörülen Bakanlar Kurulu Kararı en geç 6 ay 
içinde yürürlüğe konulur. Bu süre zarfında (1) sayılı cetvele dahil kadrolarda bulunan persone
lin sözleşme ücretlerini belirleyen 27.12.1991 tarihli ve 91/2584 sayılı Bakanlar Kurulu Karan 
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur ve uygulamanın gerektirdiği hallerde bu Kararda 
değişiklik yapılabilir. S inci maddede öngörülen Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği 
tarihte (1) sayılı cetvele dahil kadrolarda görev yapanlardan, bu Kanun hükümleri çerçevesinde 
belirlenecek kadro aylıklannın net tutan, (ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar dahil) mevcut 
sözleşme ücretlerinin net tutarından az olanlara, aradaki fark giderilinceye kadar mevcut söz
leşme ücretleri esas alınarak ödemede bulunulur. 

BAŞKAN — Komisyonun veya Hükümetin, geçici 1 inci madde Üzerinde bir talebi mi var 
efendim? 

DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Sayın Başkanım, Divandan aldığımız bir 
uyarı üzerine biz de duygulandık. "399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'* ibaresi geçici 
maddede yer almıyor. Yani "1 sayılı cetvele dahil kadrolar" derken, bu 1 sayılı cetvelin 399 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ait olduğu sarahate kavuşturulmamış. Ancak, 5 inci mad
dede zaten 1 sayılı cetvelden söz edildiği için, gerek görülürse bunu ekleyebiliriz; ama, hiç ge
rek yok gibi görünüyor. 

BAŞKAN — Yani burada, "5 inci maddede öngörülen Bakanlar Kurulu Kararı en geç 
6 ay içinde yürürlüğe konulur. Bu süre zarfında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 
(1) sayılı cetvele..." Böyle mi olacak efendim? 

DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Evet efendim. 
Zaten atıf var. 
BAŞKAN —• Aynı şekilde bir de aşağıda var, ona da yine "399 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnameye ekli" ibaresini ilave ediyoruz. 

DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — 5 inci maddeye atıf olduğu için gerek 
de yok. 

BAŞKAN — Bu hususta söz isteyen var mı? Yok, 
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Sayın Bakanın şimdi sunduğu şekliyle, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 20. —Bu Kanun 13.12.1992 tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu maddede bir matbaa hatası var; "13.2.1992" olarak okuduk ve bunun böyle olması 

lazım. Bunu açıklamak için söylüyorum. 
21 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 21.—Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde, oyunun rengini belli etmek için, söz isteyen?.. 
EMİN KUL (İstanbul) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Oyunuzun rengini açıklamak için buyurun efendim. 
Lehte mi aleyhte mi konuşacaksınız? 
EMİN KUL (İstanbul) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Buyurun. 
EMİN KUL (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlamadan, sizleri saygıyla selamlıyorum. 
Anayasa Mahkemesinin iptal kararına paralel olarak, zorunlu bir çalışma yapıldığı görül

mekte ve bu çalışmanın sonucunun alındığı şu sıralarda, yapılan düzenlemenin ülkemiz için 
ve bu kuruluşlarda çalışanlar için hayırlı olmasını diliyorum. 

Ancak, 3 üncü maddenin (b) fıkrası üzerinde verdiğimiz değişiklik Önergesi üzerinde mü
zakere açılmadığını ve önerge üzerinde söz isteyenlerin olup olmadığının sorulmadığını da kay
detmek istiyorum. Verdiğimiz önergede şu hususu önemle dikkatlerinize sunmak istedik; ka
nun hükmündeki kararnamelerle -233'ten başlayarak- bugüne kadar gelen akış içinde, kamu 
iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında çalışanlar, hizmet aktine dayalı bir çalışma yapı
yor ve bu teşekküllerde çalışanların büyük bir çoğunluğu toplu iş sözleşmesi ilişkisi içinde, sendika 
üyesi olarak ücretlerini ve özlük haklarını tayin ediyorlardı. Kanun hükmündeki kararnameyle 
bu statüye ikinci bir statü daha eklendi -aslında bir hizmet aleti ilişkisi olmaktan öte bir mana 
taşımayan sözleşmeli personel statüsü de eklendi- ve böylesine bir personel statüsü orta
ya çıktı. ( 

Şimdi, getirilen bu düzenlemeyle, aslında bir sakınca bertaraf edilmek istenirken yeni bir 
sakınca daha doğuyor, bu tür çalışanların içine bir dö devlet memuru statüsü eklenmiş oluyor. 
Devlet memuru statüsü o kadar yaygınlaştırılıyor ki, âdeta, bir kamu erkini kullanmak gücün
de olması gereken, aslî ve sürekli görevleri genel idare esaslarına göre yürütmesi öngörülen 
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kişiler bir şube müdürüne kadar indirgenebiliyor. Yani, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin herhan
gi bir tanesinin belirli bir binasının temizliğiyle görevli bir kişi olarak görülüyor. Halbuki, ge
rek 3 üncü maddedeki tanımlamalar kısıtlanmalıydı, gerekse 1 sayılı cetvelde yer alan kadro 
unvanları Bakanlar Kurulu kararıyla 13.2.1992 tarihine kadar yeniden değişiklik önergemizin 
istikametinde düzeltilmeliydi. Yani; Kamu İktisadî Teşebbüslerine kararnamelerle tayin edilen 
genel müdürler, genel müdür muavinleri ve bunlara paralel olarak o kuruluşların denetimini 
yüklenen müfettişler, müfettiş yardımcıları ve teftiş kurulu başkanları bu statünün içine sokul
malı, diğer çalışanların hepsi hizmet aktiyle çalışan insanlar olarak değerlendirilip, toplu iş 
sözleşmesi ve sendikalaşma haklan ellerinden alınmamalı ve ücret seviyeleri devlet memurlu-
ğuyla ilgili 657 sayılı Kanuna atıf yapılarak yeni bir statüye sokulmamalıydı. 

Gerçekten, geçmiş dönemde kanun hükmündeki kararnamelerle -Sayın Bakanımın da bu
yurduğu gibi- genel ücret dengesi, çeşitli sebeplerle öteden beri Kamu İktisadî Teşebbüslerinde 
ve benzeri kuruluşlarda bozuldu; ama, yaptığımız bu düzenlemeyle bu bozulmaya yeni bir bo
zulma daha ekleyerek, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde çalışanların büyük bir kısmını devlet me
muru yapıyoruz; fakat, öyle bir devlet memuru yapıyoruz ki, yeni bir takdir hükmü de getire
rek,. ücretlerin düşük olabileceği kanaatiyle, bir genel ücret dengesi düşünülerek, Bakanlar Ku
ruluna, en yüksek devlet memurununun aldığı ek gösterge dahil, ücretin brüt tutarınının yüz
de 100'ünü geçmemek üzere, belli oranda tazminat verilmesini de öngörüyoruz. Bu kurumlar
da görevlileri, daha karmaşık olarak, hizmet aktiyle çalışanlar, şimdiki değişiklikle 657 sayılı 
Kanuna tabi olanlar ve sözleşmeli olarak çalışanlar diye üç kategoriye ayırıyoruz. Zannederim 
ki -gerçi, tasarı kabul edilecek, şimdiden hayırlı olsun- tasarının bu yöndeki uygulamaları yeni 
sorunlar ve dertler çıkaracaktır. Bu bakımdan, tasarıya, karşı oy kullanacağımı arz ediyorum. 

Teşekkürlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kul. 
Pek muhterem milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri beyaz bir kâğıda adını, soya

dını, seçim çevresini ve oyunun rengini yazıp, imzalamak suretiyle oylarını kullanabilirler. 
Oy kutuları sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Kupalar kaldırılsın. . > . 
(Oyların ayrımı yapıldı) ^ 

BAŞKAN — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının neticesini arz 
ediyorum : Oy sayısı 156, kabul 144, ret 3, çekinser 7, geçersiz 2. Böylece tasarı kabul edilmiş 
ve kanunlaşmıştır. 

Hayırlı olsun efendim. 
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DEVLET BAKANI ŞERÎF ERCAN (Edirne) — Sayın Başkan, izin verir misiniz efendim?.. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Sayın Divan Başkanımızın şahıslarında 

Yüce Meclisin saygıdeğer üyelerine şükranlarımızı arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum efendim. 
Kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 6 Şubat 1992 Perşembe günü saat 15.00'te 

toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. , 
Kapanma Saati : 19.42 

©— 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR m CEVAPLARI 

1. — Sakarya MüUtveküi Ahmet Neidim'in, Magk Box (MBI) Star-1 Televizyonuna ilişkin so
rusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'tn yazılı cevabı (7/23) v • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasının sağlan

masını saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Neidim 

Sakarya 

1. Magic-Box (MBI) Star-1 televizyon yayınları hangi hukukî çerçevede yapılmaktadır? 
2. Sözkonusu televizyon yayınlarını yapan şirket Ülkemize bugüne kadar ne vergi öde

miş, ne kadar gelir beyan etmiştir? Eğer vergi ödemiyorsa gerekçesi nedir? 
3. MBI Star-1 televizyonu bütün gelirlerini Türkiye'den sağladığı bütün yayınlarında Tür

kiye'yi hedeflediği, Türkiye'nin resmî iletişim olanaklarından yararlanarak yayın yaptığı ve ça
lışanlarının tamamına yakını Türkiye'de ikâmet ettiği halde yabancı sermayeli bir şirket gibi 
kendisini tanıtarak Türk vergi yasalarından kaçtığı iddiası doğru mudur? Eğer doğruysa bu
nun önüne geçmeyi düşünüyor musunuz? 

4. Hukuk ve Vergi Mevzuatımızdan doğan boşluklardan yararlanarak vergi kaçırılıyorsa 
bunun önüne geçmeyi ve bu boşlukları ne zaman doldurmayı düşünüyorsunuz? 

5. Söz konusu Şirketin ve Bağlı kuruluşlarının hesapları bugüne kadar incelendi mi? Bu 
Şirketle bağlantısı olduğu bildirilen İmar Bankası'nın reklam harcamalarının sadece KDV'si 
yatırılarak kazancın saklandığı, bu yolla vergi kaçırıldığı doğru mudur? Söz konusu Banka 
bugüne kadar reklam harcamaları olarak MBI Star-l'e ne kadar para ödemiştir? Hangi süre 
ve tutarda reklamını yayınlatmıştır? 

6. 20 Ekim seçimleri öncesi iktidardaki ANAP, MBI Star-l'e hangi süre ve tutarda rek
lam yayınlatmış, bunun için nasıl bir ödeme yapmıştır? 

7. MBI Star-1'in Türkiye'deki faaliyetlerini yürüten çalışanların yasal statüsü nedir? Bun
ların vergi, SSK primi ve öteki yükümlülükleri ödenmekte midir? 

8. MBI Star-1 yayınları için yurt dışından getirdiği, teknik donanıma teşvik belgesi aldı 
mı? Aldıysa hangi tarihte ve ne tutarda teşvik belgesi verildi? 
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T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Ankara 

GEL : DENKOOR/2262106-568-10566 5.2.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Genel Sekreterlik) 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 
tlgi : 3.1.1992 tarih ve 7/23-246/1478 sayılı yazınız. 
Sakarya Milletvekili Sayın Ahmet Neidim tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen 

ve Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen tarafından Bakanlığıma intikal ettirilen 7/23-246 sayılı 
yazılı soru önergesinin; Sayın. Başbakanımız adına ilgili Bakanlıklarla koordine edilerek tara
fımdan cevaplandırılması istenilmektedir. 

önergede yer alan sorulara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmuştur. 
A) önergenin 1 inci maddesinde yer alan soru Ulaştırma Bakanlığıyla ilgili olduğundan 

gerekli bilgiler anılan Bakanlıktan alınmıştır. Buna göre, Magic Box tnc. A.G. İsviçre uyruklu . 
bir kuruluş olup, Magic Box (Star-1) yayınları bu kuruluşun Almanya'da bulunan stüdyoların
da hazırlanmaktadır. Hazırlanan yayınlar bu ülkeden yer istasyonu ve uydular aracılığıyla Av
rupa Teşkilatı EUTELSAT'tan kiralanmış olan transponde (EUTELSAT F4 10 doğu uydusu) 
kullanılarak gerçekleştirilmektedir. 

Diğer taraftan, bazı yayınların Almanya'ya iletilmesini sağlayan İstanbul'daki Uydu-Link 
hattı, anılan Bakanlık tarafından adı geçen yayın kuruluşuna kiraya verilmiştir. 

B) Verilen önergenin 2, 3 ve 5 inci maddelerinde yeralan sorular vergilendirmeye yönelik 
olup, Bakanlığımı ilgilendirmektedir. Bu nedenle sorulan hususlar aşağıda açıklanmaktadır. 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi vergi mahremiyeti ile ilgili 
bulunmaktadır. 

Sözkonusu madde; 
1. Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurların, 
2. Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ile Danıştay'da görevli olanların, 
3. Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenlerin, 
4. Vergi işlerinde kullanılan bilirkişilerin, 

görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap 
durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine mütealik olmak üzere öğ
rendikleri sırları veya gizli kalması lazımgelen diğer hususları ifşa edemeyecekleri ve kendileri
nin veya üçüncü şahısların nef'ine kullanamıyacakları hükmünü ihtiva etmektedir. 

Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise vergi güvenliğini sağlamak amacıyla, Gelir Vergisi mü
kelleflerinin yıllık Gelir Vergisi, sermaye şirketlerinin Kurumlar Vergisi beyannamelerinde gös
terdikleri matrahları (zarar dahil) ve beyanları üzerinden tarh olunan Gelir ve Kurumlar Vergi
lerinin yukarıda yazılı mükelleflerin ad ve unvanları ile birlikte her yıl bağlı bulundukları vergi 
dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerine asılacak cetvellerle ilan olunacağı, mükellefin bağlı 
bulunduğu teşekkül varsa bu ilanın orada da yapılacağı hüküm altına alınmıştır. 
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Bu madde hükmü çerçevesinde, vergi mükelleflerinin yıllık gelir veya kurumlar vergisi be
yannamelerinde gösterdikleri matrahlar ile beyan edilen matrahlar üzerinden tarh olunan ver
giler açıklanabilir. Bunun dışında kalan diğer bilgilerin açıklanması ise yasal olarak mümkün 
değildir. 

Bu nedenle, Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi hükmüyle belirlenen ve vergi mahremi
yeti kapsamında olmayan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. 

Magic Box tnc. A.G. 

Beyan Edilen . 
Kurumlar Vergisi Tahakkuk Eden 

Dönemi Matrahı (TL) Kurumlar Vergisi (TL) 

1990 28 808 313 766.-TL. (Zarar) — 

M.B.I. Reklamcılık ve Filmcilik San. Â.Ş. , 

Beyan Edilen 
Kurumlar Vergisi Tahakkuk Eden 

Dönemi Matrahı (TL) Kurumlar Vergisi (TL) 

1989 — — 
1990 101363249 46 627 095 

C) Soru önergesinin, 4 üncü maddesinde, "Hukuk ve vergi mevzuatımızdan doğan boş
luklardan yararlanarak vergi kaçırılıyorsa bunun önüne geçmeyi ve bu boşlukları ne zaman 
doldurmayı düşünüyorsunuz?" şeklindebir soru yer almaktadır. 

Vegi Usul Kanununun 135 inci maddesi, "Vergi incelemesi; hesap uzmanları, hesap uz
man muavinleri, ilin en büyük malmemuru, kontrol memurları veya vergi dairesi müdürleri 
tarafından yapılır. 

Maliye müfettişleri, maliye müfettiş muavinleri, gelirler kontrolörleri ve stajyer gelirler kont
rolörleri her hal ve takdirde vergi inceleme yetkisini haizdir." hükmünü ihtiva etmektedir. 

Vergi kayıp ve kaçağını asgari düzeye indirmek amacıyla yoğun bir şekilde vergi denetim
leri sürdürülmektedir. Vergi Usul Kanununa göre defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları 
muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişilerin vergi kayıp ve kaçağına 
sebebiyet verdiklerinin tespiti halinde; beş yıllık tarh zamanaşımı süresi içerisinde vergi incele
mesine yetkili olanlar tarafından vergi incelemeleri yapılmakta ve bu incelemelerin sonuçları 
takip edilmektedir. 

Söz konusu yergi incelemeleri küçük büyük işletme ayrımı yapılmaksızın-tüm kesimler nez-
dinde yapılmakta ve yapılmaya devam edilmektedir. 

Ayrıca, vergiyi doğuran olayın anında kavranarak mükelleflerin belge düzenine uymaları
nı ve böylece gerçek vergi matrahlarını beyan etmelerini sağlamak amacıyla da, yurt çapında 
aralıksız olarak yaygın ve yoğun vergi denetimleri de sürdürülmektedir. 
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Öte yandan Türk vatandaşlarının kendileriyle veya kamu ile ilgili dilekçe ve şikayetleri hak
kında Türkiye Büyük Millet Meclisi ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkını ne şekilde 
kullanacakları hususu 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile düzenlen
miştir. Ayrıca, bu konuda belirtilen Kanuna paralel olarak Başbakanlık tarafından 1982/112 
sayılı genelge yayımlanmıştır. 

Sözkonusu Kanun hükümlerine ve genelgede yapılan açıkamalara uygun olarak verilen 
dilekçeler üzerine gereken işlemlerin yapılacağı tabiidir. 

D) Verilen soru önergesinin 6 ncı maddesinde de "20 Ekim seçimleri.öncesi iktidardaki 
ANAP'ın, M.B.I. Star-l'e hangi süre ve tutarda reklam yayınlattığı bunun için nasıl bir öde
menin yapılmış" olduğu sorulmaktadır. 

Sorulan bu hususlar, ancak mükellefler hakkında yapılacak detaylı bir inceleme sonucun
da ortaya çıkarılabileceğinden, bu aşamada bu konu hakkında bilgi verilememektedir. 

E) Önergenin 7 nci maddesinde bulunan soru Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla 
ilgili olduğundan, gerekli bilgiler anılan Bakanlıktan sağlanmıştır. Buna göre, M.B.I. Reklam
cılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, hakkında istenilen bilgiler ise şöyledir; 

işyeri 
Sicil Numarası İşyeri Adresi 

2.8390.628266.32.06 Cağaloğlu Dr. Emınpaşa 
' Sok. N o : 20/2 

İSTANBUL 

^ Kasım 1991 İtibariyle 

Prim Tahakkuku (TL) 

122 349 316 

Ayrıca, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Eminönü Sigorta Müdürlüğünde iş
lem gören adıgeçen şirketlerin, sigortalılara ait dönem bildirge ve bordrolarını zamamında ver
dikleri ve bunların Kasım/1991 ayı sonu itibariyle Sosyal Sigortalar Kurumuna sigorta prim 
borçlarının bulunmadığı anlaşılmıştır. 

F) Diğer taraftan, önergenin 8 inci maddesinde yer alan soruya ilişkin olarak Başbakan
lık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nden alınan bil
gilere göre; M.B.I. Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına iki adet 
belgenin düzenlendiği, 

Bunlardan; 
— 31.7.1990 tarih ve 27636 sayılı Teşvik Belgesi kapsamında 3 397 294 $ tutarındaki stüd

yo teçhizat ve donanımının Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi'nden finansal kirala
ma yoluyla temin edilmesinin, 

Tescil Tarihi 

1.4.1990 

İşçi Sayısı 

170 
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— Ayrıca, adıgeçen şirkete 18.7.1991 tarih ve 30585 sayılı Teşvik Belgesi kapsamında ise 
1197 252 $ tutarındaki stüdyo*teçhizat ve donanımı için % 30 yatırım indirimi ile % 100 Güm
rük Muafiyetinin, 

anılan Müsteşarlık tarafından öngörüldüğü anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz olunur. 

Sümer Oral 
Maliye ye Gümrük Bakanı 

2. —Ankara Milletvekili I. Melih GÖkçek'in, günlük bir gazetede (tkan "Mustafa'yı oldurduk" 
başlıklı yazıya diskin sorusu ve Devlet Bakanı Güler Ileri'nin yazdı cevabı (7/37) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Güler tleri tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasını saygılarımla arz ederim. 

24.1.1992 
t. Melih Gökçek 

Ankara 

1. Leyla Umar'ın Sabah Gazetesi'nde çıkan "Mustafa'yı öldürdük'* başlıklı yazısı üze
rine TBMM Basın Bürosu'nda yaptığım basın toplantısından sonra size telefon ettiği, doğru 
mudur? • " , 

2. Leyla Umar'ın : Melih Gökçek dönemine ait herhangi bir bilgi varsa, yeriniz gazetede 
manşet yaptıracağım. Hadisenin illa da belgeli olması gerekmez, siz bana done verirseniz, biz 
işi mesleğimize uygun olarak adapte ederiz, özellikle yolsuzlukla ilgili iddialar olursa daha 
etkili olur. Sizin bize "Melih Gökçek dönemine ait yolsuzluk iddiaları var, inceliyoruz" deme
niz, "birkaç ihale ismi ve miktarı vermeniz kafi." dediği, doğru mudur? 

3. Sizin bu konuda bürokratlarınıza emir vererek, "bana acele done bulun" dediğiniz, 
doğru mudur? 

4. Genel Müdürlükte istihkakları karşılığı alacağı olan müteahhitlerin genel müdürlüğe 
çağrılarak "Size istihkaklarınızı bir şartla veririz. Melih Gökçek'e suçlama yapacaksınız. Aksi 
taktirde istihkaklarınızı unutun" diye tehdit edildiği doğru mudur? 

5. Bakan olarak "İnsanları tehditle yalan söylemeye teşvik etmeyi" doğru karşılar mısınız? 

TC. \ •. - . 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B. 02. 0. 007/0268 31.1.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 24.1.1992 tarihinde Ankara Milletvekili Melih Gökçek tarafından Bakanlığıma tev

cih edilen yazılı soru önergesine cevabını arz ediyorum. 
Ankara Milletvekili Melih Gökçek'in 24.1.1992 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş

kanlığına sunduğu ve yazılı olarak cevaplanmasını istediği soruları incelenmiştir. 
" i 
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Beş maddede toplanan soruların tümünün Yüce Meclisimizi işgal edecek ciddiyetten yok
sun olduğu üzülerek müşahade edilmiştir. 

1. Leyla Umar'îa Mustafa adlı kişinin ölümü ile ilgili bir görüşmem kesinlikle olmamıştır. 
2. f kinci, üçüncü ve dördüncü sorularda belirtilen hususlar kesinlikle gerçek dışıdır. Da

na atfedilen konuşmaların gerçekle ilgisi yoktur. 
Saygılarımla. 

Güler İleri 
Devlet Bakanı 
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Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürüdükten Kaldırılmasına Dair 399 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına verilen açık oyların sonucu: 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 

' 
. . • : 

: 
' " : 

Oya Katılmayanlar : 
Açık Üyelikler 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın öğütean 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 

AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse s 

ANKARA 
Bilâl Güngör 
H. Uluç Gürkan 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
Mehmet Seyfı Oktay 
İbrahim Tez 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Gökberk Ergenekon 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 

(Kabul Edenler) 

AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahît Menteşe 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 

1 Necmi Hoşver 
BURDUR 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Cavit Çağlar 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
A. Hamdı Üçpınarlar 

Kanunlaşmıştır. 
450 
156 
144 

3 
7 
2 

294 

ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
İsmail Coşar 
ÇORUM 
Arslan Adnan Türkoğlu 
•DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulüt 
ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 
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KIRŞEHİR 

Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
KOCAELİ 

İsmail Amasyalı 
M. Kâzım Dinç 

KONU*. 

Hasan Afşar 
Ali Günaydın. 
Ahmet Remzi Hatip 
Osman Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
ismail Karakuyu 

* MALATYA . 

yürek G a z i B a r u t 

Mustafa Yılmaz 
MANİSA 

Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 

MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Erman Şahin 
NİĞDE 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 

u SAKARIM. 

Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 

HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Bestami Teke 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 

İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Doğancan Ak; 
Tansu Çiller 
Algan Hacaloğlu 
Mehmet Moğultay 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Mehmet Özkan 
KA HRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARS 
M. Sabri Güner 
Zeki Nacitarhan 
KIRIKKALE 

M. Sadık Avundukluoğlı 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
irfan Gürpınar 
Ahmet Sezai Özbek 

AYDIN 
Yüksel Yalova 

SAMSUN 
Cemal Alişan 

(Reddedenler) 

İSTANBUL 
Kadir Ramazan Coşkun 

Mehmet Cebi 
Nafiz Kurt 
ihsan Saraçlar 
SİNOP 

Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 

ŞANLIURFA 

Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 

ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 

TEKİRDAĞ 

Halil Başol 
Hasan Peker 

TOKAT 

Ali Şevki Erek 
Güler ileri 
Şahin Ulusoy 

TRABZON 

Ali Kemal Başaran 
Mehmet Ali Yılmaz 

TUNCELİ 

Vahdet Sinan Yerlikaya 

UŞAK 
Fahri Gündüz 

VAN 
Mustafa Kaçmaz 

ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

Emin Kul 
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Ülkü Güney 
İSTANBUL 
Gürhan Çelebicah 

Halit Dumankaya 

(Çekinssrkr) 

Elaattin Elmas 

Halil Orhan Ergüder 

îsmail Safa Giray 

(Geçersiz Oylar) 

KOCAELİ . 
îsmail Kalkandelen 

Melike Tugay Haşefe 

Mustafa Kalemli 

(Oya Katümayanlar) 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Veli Andaç Durak 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
Muhammet Kaymak 
M. Seiahattin Kılıç 
İbrahim özdiş 
Timurçin Savaş 

ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Celâl Kürkoglu 
Kemal Tabak 
Abuzer Tanrıverdi 

AFYON 
Halil İbrahim Özsoy 
Gaffar Yakın 

AĞRI . 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
Yaşar Eryılmaz 

AKSARAY 
Halil Demir 
ismet Gür 
Mahmut Öztürk 
AMASYA 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 

Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Ekinci 
Hamdi Eriş 
î. Melih Gökçek 
Salman Kaya 
îrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 

ANTALYA 
Faik Altun 
Veysel Atasoy 
Adi! Aydın 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Hayri Doğan 
Ali Karataş 
Hasan Namal 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Tunç Bilget 

BALIKESİR 
Hüseyin Balyalı 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 
BASTIN 
Hasan Akyol 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Nizamettin Toğuç 
Abdülkerim Zilan 
BAYBURT 
Bahatthı Elçi 
.BİLECİK 
Mehmet Seven 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
RÛLU 
Avni Akyol 
Abbas Inceayan 
Tevfik Türesin 

BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
BURSA 
Fethi Akkoç 
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Şükrü Erdem 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlu 
İbrahim Gürdal 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANAKKALE 
Nevfel Şahin 
ÇANKIRI 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatipoğlu (Bşk. V.) 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
M. Haluk Müftüler 

DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Fehmi Işıklar (Bşk. V.) 
Salih Sümer (t. A.) 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulillah Fırat 
Abdülmelik Fırat 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 

B : 32 5 . 2 

ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk 
(Başkan) 
GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara (t.A) 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu N 

GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Nihat Matkap 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
M. tstemihan Talay 
Rüştü KSzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Nami Çağan 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
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Kemal Naci Ekşi 
Salih Ergün 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy 
Fevzi İşbaşaran 
Adnan Kahveci 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim Özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
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Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topakta? 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 
KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
Atilla Hun 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
Münif Islamoğlu 
Nurhan Tekinel .,' 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
Seyfi Şahin 
KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
Halil ibrahim Artvinli 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Musa Erarıcı 
Necmettin Erbakan 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 

MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt özal 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
MUĞLA 
Nevşat özer 
Latif Sakıct 
MUŞ ' 
Muzaffer Demir 
Sırrı Salak 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçarslan 

Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
llyas Aktaş 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Cafer Sadık Keseroğlu 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gül pınar 
Abdürrezak Yavuz 
ŞIRNAK 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
TEKİRDAĞ 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver 
TOKAT 
Ahmet Fevzi İnceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet özdemir 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın : :"': 

Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
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UŞAK 
Ender Karagül 
Ural Köklü ' 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 

Fethullah Erbaş 
Nadir Kartal 
Remzi Kartal 

YOZGAT 
Yaşar Erbaz 

Hüseyin Erdal 
LütfuIIah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Millet
vekili Güneş Müftüoğlu ve Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe'nin, gençlerin so
runları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

2. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 19 arkadaşının, emeklilerin içinde bu
lundukları durumu ve onları bu durumdan kurtarmak için alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

3. — Aksaray Milletvekili İsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır 
vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu hususdaki ça
lışmalarını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

4. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı 
altında televizyon yayını yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

5. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, İstanbul İlinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa- A 

masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/İ2) 

6. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

7. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür 
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

8. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplum? 
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

9. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

10. —- Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetimi
nin 2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonu
cu haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/16) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

11. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de devlet 
ve millet hayatındaki israfı Önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

12. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı,»toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

13. —-Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluş
larımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasiteleri
nin tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/19) 

14. — Kocaeli Milletvekili Alacttin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

15. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

S 



6 
S Ö Z L Ü S O R U LAR 

1. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Adalet Vakfının 29.11.1991 
tarihli toplantısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/12) 

2. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Gökova Termik Sant-
rali'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/15) 

3. — Bolu Milletvekili Abbas İnccayan'ın, Bolu İli Gerede İlçesindeki ya'y-
. lalarda bulunan evlerin ve inşaatların yıkılması olayına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/16) 

4. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, Türk vatandaşlığından çıkarılanların 
sayısına ve bunların yaralarını sarmak için bir çözüm düşünülüp düşünülmediği
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/17) 

5. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, vergi borçları ile me
murların T. C. Emekli Sandığına olan borçlarının affına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/19) 

6. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'm, Gökova Termik Santralına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

7. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon ilinin kalkınmada önce
likli iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/21) 

8. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun'a veya Gircsun-Ordu 
arasına havaalanı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/22) 

9. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık-Bakanlığı Teşkilat Kanunu
nun ne zaman çıkarılacağına ve yeşil kart uygulamasının ne zaman başlayacağı
na ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/23) 

10. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İlinin kalkınmada 
öncelikli yöreler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/24) 

11. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Hükümetin görevi dev
raldığı tarihten 31.12.1991 tarihine kadar T.R.T. haberbültenlerindc iktidar ve 
muhalefet partileri ile hükümete ayrılan sürelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/25) 

12. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın; 
vergi kaçırdığına dair basında çıkan beyanına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka-. 
nından sözlü soru önergesi (6/26) 

13. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu-Torul karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

14. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, belediyelerce yapılan zamlara 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/28) 

15. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, patates üreticilerinin bazı so
runlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

16. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Anavatan Partisinin İs
tanbul'daki parti binalarına yapılan saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/30) 

17. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü Kurumu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 

18. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Tavşanlı Kaymakamının 
geçici görevle Nallıhan'a alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/32) 

19. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, yaş çay yaprağı alımla
rında fiyat farkı verilip verilmeyeceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/33) 

20. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır İşlet
melerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi (6/34) 

21. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İli Murgul İlçe
sinde bulunan S.S.K. Genel Müdürlüğüne ait hastanenin hizmete açılıp açılma
yacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/35) 

22. — Trabzon Milletvekili Koray Aydın'm, 25 Aralık 1991 günü PKK mi
litanlarının Bakırköy'deki bir mağazaya yaptıkları baskına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/36) 

23. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlar Kuru
lunun bazı üyelerinin beyanatları ile tutum ve davranışlarının borsa ve iş dünya
sında önemli değişikliklere neden olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/37) 

24. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Türk'lerin İsviçre Bankaların
da bulunduğu iddia edilen paralarının iadesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/38) 

25. —Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Ankara İl ve İlçe Belediyele
rinde ihale yolsuzlukları ve Belko'da usulsüz ödemeler yapıldığı iddialarına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

26. — İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, pamuk ve üzüm satışlarında taban 
fiyata fark verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/40) 
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SÖZLÜ SORULAR 

27. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Yozgat - Kayseri karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/41) 

28. — Aydın "Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Aydın İline bağlı bazı ilçe
lerdeki Devlet hastanelerinin inşaatlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/42) 

29. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Nazilli Hükümet Konağı'nın 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/43) 

30. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Aydın Devlet Hastanesinin 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/44) 

31.:— Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Aydın Adnan Menderes Sta-
dmdaki tribün inşaatına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/45) 

32. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Büyük Menderes projesi için
deki Sultanhisar ve Bozdoğan Sulama projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü' soru önergesi (6/46) 

33. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Aydın - Denizli karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/47) 

34.— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Körfez savaşı nedeniyle Irak'
tan gelen mültecilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/48) 

35. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, orman tahdit komisyonla
rının 1992 yılı çalışma programlarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/49) 

36. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Aydın - Stol tipi havaalanı
nın ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50) 

37. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, çekiç güce bağlı bir heli
kopterin PKK militanlarına yardım ettiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/51) 

38.— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, İstanbul Levent'te yapılan ope
rasyonda öldürülen ve terörist olduğu iddia edilen bir. vatandaşa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/52) 

39. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesince 
işten çıkartılan işçilerin yaptıkları yürüyüşe ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/53) 

40. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İmar Bankasının mudilerine öde
mede sıkıntı çektiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/54) 

41. — İstanbul Milletvekili Osman Ceylan'ın, Çekiç Güç'e bağlı helikopter
lerin bölücü terör örgütüne havadan destek sağlayıp sağlamadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/55) 
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42. _ Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, günlük gazetede yayınlanan "Ana. 
P.'a Büyük Ambargo" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/56) 

43. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, son bir yılda kaçırılan çocukla
ra ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/57) 

44. _ Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bazı kurum ve kuruluşlarda 
çalışan memur ve işçilerin toplu halde işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/58) 

45. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nm, Bağ - Kur üyesi vatandaşla
rın sağlık sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/59) 

46. _ Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bağımsızlıklarını ilan eden Bos
na - Hersek ile Makedonya Cumhuriyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/60) 

47. _ Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında ispanya'dan sür
gün edilen yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/61) 

48. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında İspanya'dan sür
gün edilen yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/62) 

49. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nm, Malatya Emniyet Müdürlüğüne ya
pılan baskın sonucu hayatını kaybeden bekçi Mehmet Eroğlu'nun ailesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/63) 

50. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon ili Bolvadin ilçe
sinin il olup olmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/64) 

51. — izmir Milletvekili ilhan Kaya'nm, Şırnak ili Dereler Karakoluna 
PKK'nın yapmış olduğu baskında kaybolduğu iddia edilen asteğmene ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/65) 

52. — istanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkun'un, köprü geçiş ücret
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/66) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. —Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında 43İ Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/194) (S. Sayısı : 15) (Dağıtma tarihi : 29.1.1992) 

2. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanma
sı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı : 8) (Dağıtma tarihi: 
6.1.1992) 

3. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/315) (S. Sayısı: 11) (Dağıtma tari
hi : 14.1.1992) 

4. — T. Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/311) 
(S. Sayısı: 9) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

5. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyan
go Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 
Sayılı Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 
15.1.1992) 

6. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen De
netçi Üyenin ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) 
(S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi .-17.1.1992) 

7. — İstanbul Milletvekili B. Doğancan Akyürek ve 12 Arkadaşının, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair İçtüzük Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/63) (S. Sayısı: 13) (Dağıtma tarihi: 17.1.1992) 

x 8.—Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/334) (S. 
Sayısı : 18) (Dağıtma tarihi : 3.2.1992) 



Yasama Yılı : 1 

(S. Sayısı: 15) 

Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 

Adalet Komisyonu Raporu (1/194) 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar • 13.2.1991 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : KK.Gn.Md. 07/101-1/72/05871 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük
münde Kararname"bugünkü Resmî Gazcte'de yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uya
rınca ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

Başbakan 

GEREKÇE 

10.6.1987 tarih ve 3378 sayılı "Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Bazı Kanunlarda Deği
şiktik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu"nun 2 nci maddesinin 1 nci fıkrasının f bendi "Kat Mül
kiyeti Kanununda" Kanun Hükmünde Kararnamelerle yeni düzenleme ve değişiklikler yapıl
masına yetki vermiştir. 

634 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmü gereği kalorifer daireleri ve bağımsız bölüm 
dışındaki kalorifer tesisleri "Ortak Yerler "den sayıldığından aynı Kanunun 19 uncu maddesi 
hükmü mucibince bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça, ortak kalorifer sisteminden ısınma 
amaçlı doğal gaz kullanımında önemli ölçüde tasarruf sağlayan, daha verimli ve güvenli olan 
ferdi ısınmaya (Kat kaloriferi, soba) geçiş hemen hemen mümkün olamamaktadır. 

Tasarı ile ortak kaloriferli ısınma sisteminden, bağımsız mülkiyete konu olan bağımsız bö
lümlerin ferdi olarak ısıtılması sistemine geçmede kolaylık sağlanması yönünde getirilen yeni 
hükümlerle; 

1. Kat malikleri kendi bağımsız bölümlerini gerektiği zamanlarda ısınmaya yönelecekle
ri ve yakıt tasarrufu yapacakları bu suretle aile ve ülke ekonomisine katkı sağlayacakları, 

2. Kat malikleri ısıtma sistemini kendileri kullanacağından güvenlik açısından daha ra
hat olacakları, 

3. Kat kaloriferi ve sobalarda daha verimli yanma sağlanacağından hava ve çevre kirlili
ği açısından daha olumlu sonuçlar alınacağı, 

4. Kat malikleri arasındaki merkezî kalorifer sisteminin kullanılmasından doğan ve do
ğacak olan ihtilafların azalacağı, 

Dönem : 19 

T. B. M. M. 
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Hususaları da dikkate alınarak bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça hiçbir değişiklik 
yapılamayan ve yaktırılmasından vazgeçilemeyen "Ortak Yerlerden" olan ortak kalorifere mahsus 
olmak üzere kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verilecek kararla vazgeçme ve fer
di ısınmaya geçme imkânı tanınmaktadır. 

Yine tasarı Kat Mülkiyeti Kanununun 28 inci maddesi "Yönetim Planı" değişikliği için 
bütün kat maliklerinin beşte dört oyunu aradığından, çoğunlukla alınan kararın yönetim pla
nını değiştirilmiş kabul edilmiş sayılacağı belirtilmek suretiyle iki madde arasında uyum sağ
lanmaktadır. 

Diğer taraftan ortak kaloriferle olan ısınmanın ferdi ısınmaya dönüştürülmesine karar ve
rilmesi halinde kat malikleri birbirlerinden bağımsız olarak ferdi ısınmalarının şeklini ve kul
lanacakları yakıtın cinsini (Soba, Kat Kaloriferi ve benzeri) tespitte serbest olacaklardır. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük MiUet Meclisi 
Adalet Komisyonu 22.1.1992 
Esas No. ; 1/194 

Karar No. : 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük
münde Kararname Adalet Bakanlığı ile Yargıtay Başkanlığından bir temsilcinin de katılması 
ile Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Anayasanın Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisini düzenleyen 91 inci maddesi

nin dördüncü fıkrası "Kanun Hükmünde Kararnamenin Türkiye Büyük Millet Meclisi tara
fından süre bitiminden önce onaylanması sırasında yetkinin son bulduğu veya süre bitimine 
kadar, devam ettiği de belirtilir." hükmünü getirmiştir. 

10.6.1987 Tarihli ve 3378 Sayılı Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Bazı Kanunlarda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanununun süresi devam etmektedir. 

Anayasamızın bu amir hükmü karşısında 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu için süre biti
mine kadar Bakanlar Kurulunun Kanun Hükmünde Kararname çıkarabileceğini kabul ederi 
Komisyonumuz Kararnameye bu doğrultuda Geçici bir madde eklemiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 ve 3 üncü maddelerinde yer alan "Bu Kanun Hük
münde Kararname" ibareleri "Bu Kanun" şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun Onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 15) 
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Başkan 
Cemal Şahin 

Çorum 
Sözcü 

Bahattin Elçi 
Bayburt 

Üye 
Cemalettin Gürbüz 

Amasya 

Üye 
Halil Şıvgın 

Ankara 
Üye 

Halil Orhan Ergüder 
istanbul 

Üye 
H. Cavit Erdemir 

Kütahya 

Başkanvekili 
Ali Yalçın Oğütcan 

Adana 
Üye 

Cemil Erhan 
Ağrı 
Üye 

Baki Tuğ 
Ankara 

(Muhalifim, gerekçe eklidir) 
Üye 

Esat Canan 
Hakkâri 

Üye 
Hasan Afşar 

Konya 
Üye 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

MUHALEFET GEREKÇEM 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanlığına. 
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun, 42 nci maddesine eklenen birinci fıkradaki "Kat ma

liklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu" fıkrasına aşağıda arz edeceğim nedenlerle muhalifim. 

1. Uygulamada zorluklar doğuracaktır. 
2. Doğal gaz sistemine geçişi zorlaştıracak, dolayısı ile hava kirliliği konusunda istenilen 

sonuç alınmayacakdır. 

3. Hukukun gayesi anlaşmazlık yaratmak değil, anlaşmazlıkları önlemektir. Bu fıkra an
laşmazlıklar yaratacaktır. 

4. Uygulamada doğal gaz isteminin hedef aldığı sonuca varmak mümkün değildir. 

A. Baki Tuğ 
Adalet Komisyonu Üyesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 15) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
Kat MUlkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

' Hükmünde Kararname 
Kat Mülkiyeti Kanununun bir maddesinde değişiklik yapılması; 10.6.1987 tarihli ve 3378 sayı

lı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 10.12.1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
MADDE 1. —23.6.1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesine 

aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
"Kat maliklerinden birinin isteği ile ortak kaloriferle olan ısınmanın doğal gaz kullanıl

mak maksadıyla ferdi ısınmaya dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu 
ile verecekleri karar üzerine yapılır. 

Ortak kaloriferle olan ısınmanın ferdi ısınmaya dönüştürülmesine karar verilmesi halinde 
yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır ve bu konuda yapılacak ortak 
işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir." 

MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Turgut Ozal 
Cumhurbaşkanı 

Y Akbulut . ' - • • . " 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 
* G. Taner 

Devlet Bakanı 
I. Çelebi 

• * Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 
Devlet Bakam 

M. Taşar 
Devlet Bakanı 

H. Örüç 
Millî Savunma Bakanı 

H. Doğan 
Dışişleri Bakanı 

A, K. Alptemocin 
Millî Eğitim Bakam 

A. Akybl 
Sağlık Bakanı 

H, Şıvgtn 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

L. Kayalar 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ş. Yürür 
Kültür Bakanı 
•N. K. Zeybek 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
I. Ozarslan 

Devlet Bakanı 
I. Ozdemir 

Devlet Bakanı 
K. Akkaya 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu. 
İçişleri Bakanı 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A, Kahveci 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

C. AÜınkaya 
Ulaştırma Bakanı 

C. Tiıncer 
Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 

7. Aykut 
Enerji, ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

F, Kurt 
Turizm Bakanı 

I. Aküzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 15) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞÎ METİN 

Kot Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE — Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Bazı kanunlarda değişiklik Ya
pılmasına Dair Yetki Kanunu ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çı
karma yetkisi 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu için adı geçen Yetki Kanunu ile verilen süre 
bitimine kadar geçerlidir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

jd2>: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 15) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 21) 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi 
ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Madde
lerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/338) 

T.C. 
Başbakanlık 3.2.1992 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/101-232/01048 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.2.1992 tarihinde kararlaştırılan "399 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamede Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ili
şikte gönderilmiştir. 

Gereğini arzcdeıim. 

Erdal inönü 
Başbakan V. 

GENEL GEREKÇE 

Uzun yıllar 440 sayılı İktisadî Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakler Hakkında 
Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici maddeleri çerçevesinde "memur" 
statüsünde personel istihdamına dayanan kamu iktisadî teşebbüsleri personel rejimi 18.1.1988 
tarihinde yürürlüğe konulan 308 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlene
rek "sözleşmeli" statüde personel istihdamına dayandırılmıştır. Açılan dava sonucunda Ana
yasa Mahkemesi 22.12.1988 tarihli kararı ile.bu Kanun Hükmünde Kararnamenin hemen he
men tüm maddelerini iptal etmiştir. 

Bunun üzerine, KİT. personel rejimi 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden 
düzenlenerek 29.1.1990 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu defa, Anayasa Mahkemesi 4.4.1991 
tarihli kararı ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümlerini iptal etmiş ve 
iptal gerekçeleri 13.8.1991 tarihli resmî gazetede yayımlanmıştır. İptal Kararı ile 16 madde ta
mamen, 6 madde ise bazı fıkra ve ibareleri ile kısmen iptal edilmiştir. İptal kararlarından bir 
kısmı 13.8.1991 tarihinde yürürlüğe girmiş bir kısmı için de yeniden düzenleme yapılabilmesi 
için 6 aylık süre tanınmıştır. Bu süre 13 Şubat 1992 tarihinde dolmaktadır. Bu nedenle, KİT 
personel rejiminin Anayasa Mahkemesinin iptal kararları ve hükümet programındaki ilkeler 
çerçevesinde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Böyle bir düzenleme ise hükümet progra
mında yer alan KİT reformu ile Devlet personel reformuna sıkı sıkıya bağlıdır. 

Hükümet Programında KİT reformu ile ilgili olarak; 
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< « . . . 
KİT'lerin özel kanunları iptal edilerek yeni bir kanunla kamu hizmeti yapanlar hariç tüm 

KİT'ler Türk Ticaret Kanunu kapsamına sokulacak ve anonim şirket şeklinde örgütlenmeleri 
sağlanacaktır. 

KİT'ler politik ve bürokratik müdahalelerin dışına çıkarak, kendi organları kanallarıyla 
iyi ve profesyonel bir yönetime kavuşturulacaktır. Bu kapsamdaki KİT'ler özerkleştirilerek özel 
bir statüye kavuşturulacak ve bünyelerinde genel kurul, yönetim kurulu ve bunlara sorumlu 
icra organları oluşturulacaktır. KİT reformunun temel stratejisi etkin bir yönetim için yeniden 
yapılanmadır. 

KİT reformu ile ilgili mevzuat düzenlemeleri, özerk kurumun kuruluşu, KİT'lerle ilgili 
organizasyon 1992 yılının ilk yarısı içinde yapılacaktır." ifadelerine yer verilmek suretiyle KİT'
lerde yeniden bir yapılanmaya gidilmesi öngörülmüştür. Dolayısıyla, KİT personel rejiminin 
bu yeniden yapılanma ile uyumlu bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 

Hükümet Programında Devlet personel rejiminin içinden çıkılmaz bir hale geldiği belirti
lerek çağdaş bir Devlet personel reformunun gerçekleştirilmesi öngörülmüş ve bu çerçevede 
kapsamlı bir Devlet personel reformu hazırlıklarına başlanılmıştır. Bu reform ücret, emeklilik, 
sosyal hak ve yardımlar gibi malî hükümler yanında istihdam şekilleri, işe giriş, yükselme, eği
tim ve bunun gibi personel rejiminin tüm yönlerini kapsayacak bir reform olacaktır. 

Bu nedenle, sözkonusu reform çalışmalarına paralel olarak yeni KİT personel rejiminin 
oluşturulması yönündeki çalışmalar sürdürülmekte olup 399 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameyi yürürlükten kaldırarak KİT personel rejimini bir bütün olarak düzenleyecek tasarı 
TBMM'ye sunulacaktır. Bu nedenle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin tümü ele alın
mamış, sadece Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükümlerden yeniden düzenlenme
si gerekli olan hükümler tasarıya dahil edilmiştir. 

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin iptal edilen hükümlerini, iptal gerekçeleri ve 
yapılacak düzenlemelere göre; şekil bakımından iptal edilen hükümler, esas bakımından iptal 
edilen hükümler ve iptal kararına uyulması nedeniyle yeniden düzenleme yapılmayan hüküm
ler olmak üzere 3 grupta toplamak mümkündür. 

a) Şekil Bakımından İptal Edilen Hükümler 
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 maddesinin iptali ile 3 maddesindeki kıs

mi iptal, bu maddelerin Anayasanın 91 nci maddesine aykırı bulunmasından kaynaklanmak
tadır. -

Bunlar 18, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ncı maddeler ile 10, 11 ve 60 
inci maddelerde yer alan bazı fıkra ve ibarelerdir. 

Anayasa Mahkemesi sözkonusu madde, fıkra veya ibarelerle yapılan düzenlemelerin Ana
yasanın 91 nci maddesinde belirtilen kanun hükmünde kararname ile düzenlenemeyecek ko- . 
nular arasında yer aldığını; bu nedenle, bu konuların kanun hükmünde kararname ile değil 
kanunla düzenlenmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu anlamda sözkonusu maddelere ilişkin ip
tal esasa ilişkin olmayıp şekle ilişkindir. Bu madde ve ibarelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından kabul edilmesi halinde Anayasaya aykırılık ve iptal nedeniyle ortaya çıkan hukukî 
boşluk ortadan kalkmış olacaktır. Bu nedenle sözkonusu'maddeler doğan hukukî boşluğu gi
dermek amacıyla 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer aldığı şekliyle tasarıya dahil 
edilmiştin . -

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 21) 
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b) Esas Bakımından İptal Edilen Hükümler 
iptal edilen diğer maddelerden 3 tanesi önemli olup, yeni düzenleme yapılmasını gerektir

mektedir. 
Bu maddeler 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 ncü maddesinin (b) bendi ile 

25 nci maddesinin (b) bendi ve 36 ncı maddedir. 
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa Mahkemesince iptal edilen 3 ncü mad

desinin (b) bendinin (1) nci fıkrasında; 
"Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü olduk

ları hizmetlerin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri genel müdür, genel müdür yardımcısı, tef
tiş kurulu başkanı, kurul ve daire başkanları, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdür
leri, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile kadro unvanları ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen diğer 
personel eliyle gördürülür ve bu kadrolara atanan personel atandıkları kadrolarda sözleşmeli 
olarak da çalıştırılabilirler. Bunlar hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hü
kümler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır" denilmekteydi. 

Anayasa Mahkemesi kararında "...madde metninde genel idare esaslarına göre yürütmekle 
yükümlü kılınan kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin belirlenmesine esas 
olacak bir ölçüt getirilmediği için genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürek
li görevlerde çalışan kimi personelin (1) sayılı cetvel dışında kalması ya da genel idare esasları
na göre yürütülmesi gerekmeyen görevlerde çalışan kimi personelin (1) sayılı cetvelde yer alma
sı olasılığı vardır. Ayrıca madde metninde "..bu kadrolara atanan personel atandıkları kadro
larda sözleşmeli olarak çalıştırabilirler" denildiğinden (1) sayılı cetvel kapsamındaki kimi per
sonele atandıkları kadrolarda sözleşmeli çalışma olanağı verilirken kimi personel bu olanağın 
dışında bırakılacaktır. 

Bu nedenlerle (b) bendinin birinci fıkrası eşitlik ilkesi yönünden Anayasanın 10 uncu mad
desine aykırıdır." denilmektedir. 

Görüleceği üzere, Anayasa Mahkemesi kararında Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bulu
nan 2 husus ortaya konulmuştur. Bunlar; 

— Hangi personelin 1 sayılı cetvele gireceği konusunda objektif bir ölçüt getirilmemesi, 
— Objektif bir ölçü getirilmeden (1) sayılı cetvele dahil kimi personelin sözleşmeli çalıştı

rılmasının önlenmesidir. 
tptal kararı üzerine yapılması gereken düzenleme konusunda Anayasa Mahkemesi kara

rında bazı yol gösterici açıklamalar da yer almaktadır. 
Genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken ve gerekmeyen görevlerin ayrılması konu

sunda aşağıdaki görüşe yer verilmiştir. 
"Statü ayrımının yapılmasında öncelikle genel idare esaslarına göre yürütülecek hizmet

leri belirleyecek objektif ölçütlerin getirilmesi gerekmektedir. Merkezi idare ile statüer bir iliş
ki, Devletin kamu gücünün, emretme yetkisinin kullanılması genel idare esaslarına göre yürü
tülecek hizmetlerin belirlenmesinde gözönüne alınması gereken hususlardan bazıları olarak gö
rülmektedir. 

Konunun niteliği ve kapsamı gözönüne alındığında kamu iktisadî teşebbüslerinin statüsü
nü etkileyen bu önemli ayrımın Yasakoyucu tarafından yapılması, tamamlayıcı çalışmaların 
ise Yasakoyucu tarafından belirlenen ölçütlere göre yönetime bırakılması amaca uygun düş
mektedir." 
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Görüleceği üzere, Anayasa Mahkemesi kamu iktisadî teşebbüslerinin görevlerinin genel 
idare esaslarına göre yürütülmesi gereken ve gerekmeyen şeklinde ayrımının yapılmasında ob
jektif ölçülerin kanunla getirilmesini öngörmektedir. Bu ölçülere örnek olarak, merkezi idare 
ile statüer bir ilişki ve Devletin, kamu gücünün emretme yetkisinin kullanılması gösterilmekte
dir. 

Genel idare esaslarına göre yürütülecek görevlerin kapsamı ve ölçülerinin tespitinde hiz
metin yürütüldüğü kurumun teşkilatye bütçe durumunun gözönüne alınması gerekir. Görev
leri Anayasa ve kanunlarla belirlenen konsolide bütçeye dahil Bakanlık ve diğer kamu kuru
luşları ve mahallî idarelerle ekonomik, malî, sınaî ve ticarî faaliyetin yürütüldüğü, görevlerin 
kanunla değil fakat ana statülerle belirlendiği kamu iktisadî teşebbüslerinin genel idare esasla
rına göre yürüttükleri görevlerin farklı olması doğaldır. Kimyevi gübre üreten bir kuruluşta 
üretim müdürü olarak görev yapan bir kişi ile Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan bir emni
yet müdürünün genel idare esaslarına göre yürüttükleri hizmetler farklıdır. Üretim müdürü
nün yaptığı görevin benzerini aynı sektörde faaliyet gösteren bir özel sektör firmasında çalrşan 
üretim müdürü de yapmaktadır. Oysa emniyet müdürü Devletin zor kullanma gücünü kullan
maktadır. Ö halde üretim müdürününgenel idare esaslarına bağlılığı kamu sermayesinden kay
naklanmakta ve sadece onun kamu adına kârlı veya verimli kullanılmasıyla sınırlı bulunmak
tadır. 

Bu hususlar gözönüne alınarak yapılan düzenlemede, kamu iktisadî teşebbüslerinin genel 
idare esaslarına göre yürütülecek hizmetlerinin belirlenmesinde objektif Ölçü olarak; 

— Hizmete tahsis edilen kadronun unvanı, 
— Kadronun yer aldığı teşkilat (merkez, taşra, müessese, fabrika, işletme gibi), 
— Hiyerarşik konumu, 
— Kârlılık ve verimliliği doğrudan etkileyebilecek karar alma veya alınan kararlan uygu

latma ya da uygulamayı denetleme yetkisine sahip olunması, 
şeklinde ölçüler getirilmektedir. 
Buna göre kamu İktisadî teşebbüslerinde bir hizmetin genel idare esaslarına göre yürütü

len hizmet olup olmadığı konusunda karar verilirken bu ölçülere bakılacaktır. 
İkinci olarak, bazı personel ile sözleşme imzalanmamasının eşitlik ilkesine ters düşmesi 

hususunda ise (1) sayılı cetvele dahil personelin sözleşmeli çalıştırılması uygulamasına son ve
rilmek suretiyle Anayasaya uygunluk sağlanmaktadır. 

Diğer taraftan, yapılan düzenleme ile (1) sayılı cetvele dahil edilecek unvanlar konusunda 
objektif ölçüler getirilmiş olduğundan, iptal edilmemiş olmasına rağmen bu konuda Bakanlar 
Kuruluna yetki veren 3 üncü maddenin (b) bendinin ikinci fıkrasına tasanda yer verilmemiştir. 

İptal edilen ikinci önemli madde olan 25 nci maddenin (b) bendine ilişkin iptal kararında 
ise şu ifadelere yer verilmiştir. 

"Maddenin (b) bendinin birinci fıkrasıyla kadrolarında sözleşmeli olarak çalıştırılacak me
murlara ödenecek ücret konusu düzenlenmiştir. Bu gibilere aylıklarının altı katını geçmemek 
üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek ücret ödenecektir. Sözleşmeleri feshedilen memurlar, 
kadrolarının aylıklarını almaya devam edeceklerdir. , 

Bu düzenleme yüzünden aynı işi yapan ve aynı sorumluluğu taşıyan memurlardan kimile
rine kadro aylıkları, kimilerine de bu aylıkların altı katına kadar sözleşme ücreti ödenebilecek
tir. 

Kadro aylığının altı katını geçmemek üzere sözleşme ücreti tespit edilmesi, hiyerarşik ba
kımdan daha alt düzeyde görev yapan bir KtT görevlisinin, daha üst düzeyde görev yapan per
sonelden çok daha yüksek ücret almasına neden olabilecektir. 
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Çalışanlara ödenen ücretler yönünden gerek kurumlar arası gerekse kurum içi uygulama
larda kabul edilebilir nedenlere bağlanmayan, çalışma huzurunu ve hiyerarşik yapıyı bozan den
gesizliklere yer verilmemelidir. 

Bu amacın gerçekleşmesi için yalnız kadro aylığı alan ve sözleşme yapılmadığından söz
leşme ücreti almayan memurlarla hangi nedenlerle sözleşme yapılmayacağı belirgin hale geti
rilmeli; sözleşme yapılan memura ise kadro aylığının altı katına kadar ödenecek sözleşme üc
retinin saptanmasında gerek kuruluşlar arasında, gerekse kuruluş içinde sübjektif uygulama
lara, dengesizliklere yer vermeyecek, ücret artışları ile verimlilik arasında uyum sağlayacak ye
terli objektif ölçütler getirilmelidir. 

Bu nedenle düzenleme Anayasanın 10 uncu maddesinde belirlenen eşitlik ilkesine aykırı 
düşmektedir." 

Görüleceği üzere Anayasa Mahkemesi iptal kararında, kadrolarında sözleşmeli çalıştırıla
cak personele ödenecek ücretin kadro aylıklarının altı katını geçmemek üzere Bakanlar Kurulu 
Koran ile belirlenmesi Anayasanın 10 uncu maddesine aykırı bulunmuş, aynı işi yapan ve aynı 
sorumluluğu taşıyan memurlardan kimilerine kadro aylıkları kimilerine de bu aylıklarının altı 
katına kadar sözleşme ücreti ödenmesinin hiyerarşik bakımdan daha alt düzeyde görev yapan 
bir KİT görevlisinin daha üst düzeyde görev yapan personelden daha yüksek bir ücret almasını 
mümkün kılabileceği belirtilmiştir. 

Bu gerekçeler dikkate alınarak (1) sayılı cetvele dahil personelin sözleşmeli çalışmasına son 
verilmesi suretiyle Anayasa Mahkemesi Kararına uygunluk sağlanmıştır. 

Üçüncü önemli konu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin diğer sözleşme ücretle
rin® ilişkin 36 ncı maddesinin iptalidir. Bu madde Anayasa Mahkemesinin iptal kararında "Yurt-
Öıjpnds sürekli çalıştırılacaklarla, kısmî zamanlı sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin ne 
çckilds saptanacağını esasa bağlayan 36 ncı maddede taban ücreti belirlenmediği ve taban ile 
tavan arasında tespitlere esas alınacak, objektifliği sağlayacak nitelikte ölçüler konulmadığı 
için bu düzenleme Anayasanın 10 uncu maddesinde belirlenen eşitlik ilkesine aykırı görülmüş
tür." denilmek suretiyle iptal edilmiştir. 

iptal gerekçesi dikkate alınarak madde yeniden düzenlenmiş, bu düzenlemede ücret tava
nının yanında tabanı da gösterilmiş ve bu iki sınır arasındaki uygulamanın hangi ölçülere göre 
yapılacağı açıklanmıştır. Böylece madde Anayasaya uygun hale getirilmiştir. 

c) iptal Kararına Uyulması Nedeniyle Yeniden Düzenleme Yapılmayan Hükümler 
Anayasa Mahkemesinin iptal kararma uyularak yeniden düzenleme yapılmayan hüküm

ler Anayasanın 10 uncu maddesine aykırı görülerek iptal edilen 5 inci maddenin 2 nci fıkrası, 
geçici 2 nci madde ve Anayasanın 10 ve 128 inci maddesine aykırı görülerek iptal edilen 5 inci 
maddenin 1 inci fıkrasıdır. 

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddenin 1 inci bendinde yer alan ge
nel müdür ve genel müdür yardımcısı kadrolarına atanacaklar hakkında 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun istisnai memuriyete dair hükümlerinin uygulanmasını öngören hükmün 
iptaline uyularak bu konuda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. 13 Şubat 1992 tarihinden 
itibaren genel müdür ve genel müdür yardımcısı kadrolarına atanacaklarda 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununda öngörülen şartlar aranılacaktır. 
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5 inci maddenin 2 nci fıkrasında yer alan "... veya kapsam dışı..." ibaresinin iptaline uyul
makta ve bu konuda bir düzenleme yapılmamaktadır. Kapsam dışı personel çalıştıran kuruluş
ların 408 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile 399 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin dışına çıkarılması nedeniyle uygulama alanı kalmayan bu ibareye tasarı
da yer verilmemiştir. 

Ayrıca, uygulama alanı kalmayan geçici 2 nci maddenin iptali nedeniyle bir düzenleme 
yapılmasına da gerek görülmemiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi
nin (b) bendi Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri dikkate alınarak yeniden düzenlen
mektedir. 

Anayasa Mahkemesi 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile KİT'lerin genel idare esas
larına göre yürütmekle yükümlü oldukları hizmetlerinin (1) sayılı cetvele dahil memurlar eliyle 
gördürülmesi ve bunların atandıkları kadrolarda sözleşmeli çalıştırılması yolunda yapılan dü
zenlemeyi; . 

a) Genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü kılınan kamu hizmetlerinin gerek
tirdiği asli ve sürekli görevlerin belirlenmesine esas olacak bir ölçüt getirilmemiştir, bu ölçüle
rin getirilmesi zorunludur. 

b) (1) sayılı cetvele dahil personelden kimlerin sözleşmeli çalıştırılacağı kimlerin sözleş
meli çalıştırılmayacağı konusunda objektif bir düzenleme yapılmamıştır, bu ölçülerin getiril
mesi gerekir, 

şeklinde özetlenebilecek gerekçe ile iptal etmiştir. 

Bu gerekçeler göz önüne alınarak düzenlenen maddede, teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda 
genel idare esaslarına göre yürütülecek asli ve sürekli görevlerin hangi ölçülere göre belirlene
ceği açıklanmaktadır. Buna göre, Devlet tarafından tahsis edilen kamu sermayesinin kârlı, ve
rimli ve ekonominin kurallarına uygun bir şekilde kullanılmasında, bulunduğu teşkilat, hiye-
rarşik kademe ve görev unvanı itibarıyla kuruluşunun kârlılık ve verimliliğini doğrudan doğ
ruya etkileyebilecek karar alma, alınan karârları uygulatma veya uygulamayı denetleme yetkisi 
verilmiş olan asli ve sürekli görevler genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken görevler 
olarak tanımlanmaktadır. Bu şekilde Anayasa Mahkemesince getirilmesi istenilen ölçüler be
lirlenmiş olmaktadır. Maddede önceden olduğu gibi genel idare esaslarına göre yürütülecek 
görevlerin bir kısmı sayılmış diğerleri için ekli (1) sayılı cetvele atıf yapılmıştır. Ayrıca, bu per
sonelin bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri dışında 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununa tabi tutulması öngörülmüştür. 

Maddede sözleşmeli olarak çalışmaya imkân tanıyan ibarelere yer verilmemek suretiyle, 
(1) sayılı cetvele dahil personelin atandıkları kadrolarda sözleşmeli çalıştırılmaları uygulaması
na son verilmiştir. 

Diğer taraftan, yapılan düzenleme ile (1) sayılıcetvele dahil edilecek unvanlar konusunda 
objektif ölçüler getirilmiş olduğundan, iptal edilmemiş olmasına rağmen (1) sayılı cetvele da
hil edilecek «unvanlar için Bakanlar Kuruluna yetki veren (b) bendinin ikinci fıkrasına madde
de yer verilmemiştir. 
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Madde 2. — Madde ile Anayasanın 91 inci maddesine aykırı görülerek iptal edilen siyasî 
faaliyet yasağına ilişkin ibare, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi
nin sonuna yeniden ilave edilmektedir. 

Madde 3. — Madde ile, Anayasa Mahkemesi tarafından Kanun Hükmünde Kararname 
ile düzenlenemeyecek konular arasında yer aldığı gerekçesi ile Anayasanın 91 inci maddesine 
aykırı bulunarak iptal edilen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin 
(b) ve (c) bentleri tekrar 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dahil edilmektedir. Söz 
konusu maddenin (b) bendinde, teşebbüs ve bağlı ortaklıklar ile müesseselerin bütün persone
linin kurumlarının para ve para hükmünde evrak ve senetleri ile bilanço, tutanak, rapor ve 
benzeri belge ve defterler üzerinde işledikleri suçlardan dolayı Türk Ceza Kanununun 2 nci 
kitap üçüncü ve altıncı baplarıiidaki hükümlerine göre tecziye edilecekleri hükme bağlan
maktadır. 

Aynı maddenin (c) bendinde ise,, kurumların tüm personelinin görevlerinden ayrılmış ol
salar bile görevleri sırasında edindikleri gizli bilgileri yetkili amirin izni olmadan açıklayama
yacakları belirtilmekte, aksi halde, bunlar hakkında Türk Geza Kanununun 229 uncu maddesi 
hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 4. — Madde ile Anayasa Mahkemesi tarafından Kanun Hükmünde Kararname 
ile düzenlenemeyecek konular arasında yer aldığı gerekçesi ile Anayasanın 91 inci maddesine 
aykırı bulunarak iptal edilen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesi tek
rar 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dahil edilmektedir. Maddede, Anayasanın 68 
inci maddesine paralel olarak bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi personelin siyasî faali
yette bulunamayacakları ve siyasî partilere Üye olamayacakları öngörülmektedir. 

Madde 5. — Bu madde ile 399 sayılı KHK'nin iptal edilen 25 inci maddesinin (b) bendi 
Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmektedir. 3 üncü 
maddenin (b) bendinde yapılan düzenleme ile sözleşmeli suretle istihdama son verildiğinden, 
(1) sayılı cetveldeki kadrolarda bulunanların ücretlerinin dengelenmesi için Bakanlar Kurulu 
Kararı ile ek tazminat ödenmesi yoluna gidilmektedir. Bu tazminatın tavanı, en yüksek Devlet 
memuru plan Başbakanlık Müsteşarının aylık göstergesi ile ek göstergesi toplamının memur 
aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar olarak tanımlanmıştır, ödenecek tazmi
nat tutarı bu tazminat tavanının belirli bir oranı şeklinde tespit edilecektir. 

Madde 6. — Bu madde ile Anayasanın 10 uncu maddesine aykırı görülerek iptal edilen 
399 sayılı KHK'nin 36 ncı maddesi, iptal gerekçeleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmekte
dir. Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesinde, taban ücreti belirlenmediği ve taban ile tavan 
arasında tespitlere esas alınacak, objektifliği sağlayacak nitelikte ölçütler konulmadığı belirtil
mektedir. Yeniden düzenlenen maddede ücret tavanının yanında tabanı da gösterilmekte ve bu 
iki sınır arasında uygulamanın hangi kriterlere göre yapılacağı açıklanmaktadır. Maddede, bu 
çerçevede teşebbüs ve bağlı'ortaklıkların yurt dışındaki şube, mağaza, büro ve benzeri yerlerde 
istihdam edilecek sözleşmeli personele sürekli görevle yurt dışında bulunan ve en çok ikinci 
derecenin birinci kademesinden aylık alan Dışişleri Bakanlığı (bekâr) meslek memuruna öde
nen yurt dışı aylığını geçmemek ve onbeşinci derecenin birinci kademesinden aylık alan me
mura (bekâr) ödenen aylıktan az olmamak üzere, yönetim kurulunca belirlenecek miktarda 
ücret ödenmesi öngörülmektedir. 
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Ayrıca, sözleşme ücretlerinin saptanmasında objektif ölçütler getirilmesi amacıyla, mad
denin ikinci fıkrası yeniden düzenlenmekte ve kısmî statüde çalıştırılacak personele ödenecek 
sözleşme ücretlerinin, sürekli çalışan personelin ücretleri ile çalışma süreleri dikkate alınarak 
yönetim kurullarınca tespit edilmesi öngörülmektedir. 

Madde 7. — Bu madde ile, Anayasa Mahkemesi tarafından Kanun Hükmünde Kararna
me ile düzenlenemeyecek konular arasında yer aldığı gerekçesi ile Anayasanın 91 inci maddesi
ne aykırı bulunarak iptal edilen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 44 üncü maddesi 
tekrar 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dahil edilmektedir. Sözkonusu maddede, di
siplin cezaları ile disiplin cezalarını vermeye yetkili merciler ve disiplin kurulları hakkında 399 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılması; ancak kademe ilerlemesinin durdurulması 
cezasını gerektiren fiiller için sözleşme ücretinden kesme cezasının aylıktan kesme cezası esas
larına göre uygulanması öngörülmektedir. 

Madde 8. — Madde ile, Anayasa Mahkemesi tarafından Kanun Hükmünde Kararname 
ile düzenlenemeyecek konular arasında yer aldığı gerekçesi ile Anayasanın 91 inci maddesine 
aykırı bulunarak iptal edilen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesi tek
rar 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dahil edilmektedir. Bu madde ile, sözleşmeli per
sonelin mazeretsiz olarak kesintisiz 5 gün, bir sözleşme döneminde kesintili olarak mazeretsiz 
10 gün göreve gelmemesi, işe alınma şartlarından birini taşımadığının anlaşılması veya bu şart
lardan birinin sonradan kaybedilmesi, görev yeri değişmelerinde süresi içinde göreve başlan
maması veya 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşme hükümlerine aykırı davra
nışlarda bulunma halleri ile sicil ve başarı değerlendirilmelerinin birbirini izleyen iki sözleşme 
döneminde (D) düzeyinde olması hallerinde sözleşmelerinin feshedileceği, istek, yaş haddi, ma
lûllük veya sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılma hallerinde ise sözleşmenin sona ereceği 
hükme bağlanmaktadır. 

Madde 9. — Bu madde ile, Anayasa Mahkemesi tarafından Kanun Hükmünde Kararna
me ile düzenlenemeyecek konular arasında yer aldığı gerekçesi ile Anayasanın 91 inci maddesi
ne aykırı bulunarak iptal edilen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 46 ncı maddesi 
tekrar 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dahil edilmektedir. Maddede, sözleşmeli per
sonele savunması alınmadan disiplin cezasının verilemeyeceği ve savunma için ilgililere en az 
yedi gün süre tanınacağı bu süre sonunda da savunmasını yazılı olarak vermeyenlerin savunma 
haklarından vazgeçmiş sayılacakları belirlenmektedir. 

Madde 10. — Madde ile Anayasa Mahkemesi tarafından Kanun Hükmünde Kararname 
ile düzenlenemeyecek konular arasında yer aldığı gerekçesi ile Anayasanın 91 inci maddesine 
aykırı bulunan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 47 inci maddesi tekrar 399 sayılı! 
Kanun Hükmünde Kararnameye dahil edilmektedir. Bu madde ile, disiplin cezalarına karşı ya
pılacak itirazlarda süre, cezanın ilgiliye tebliği tarihinden başlamak üzere 7 gün olarak tespi 
edilmiştir. Maddede, itiraz mercilerinin bu itirazları doğrudan karara bağlayabilecekleri gibi 
dosya veya begelerin bir kez daha incelenmesini cezayı teklif eden merciden isteyebilecekleri, 
ayrıca süresi içinde itiraz edilmemesi veya yapılan itirazların red edilmesi halinde onaylanan 
cezaların kesinleşeceği ve ilgililerin siciline işleneceği hükme bağlanmaktadır. 
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Madde 11. — Bu madde ile, Anayasa Mahkemesi tarafından Kanun Hükmünde Kararna
me ile düzenlenemeyecek konular arasında yer aldığı gerekçesi ile Anayasanın 91 inci maddesi
ne aykırı bulunarak iptal edilen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 48 inci maddesi 
tekrar 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dahil edilmektedir. Maddede, sözleşmenin 
feshini gerektiren disiplin cezalarının kesinleşmesi, teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurul
larının kararına bağlanmıştır. 

Madde 12. — Bu madde ile, Anayasa Mahkemesi tarafından Kanun Hükmünde Kararna
me ile düzenlenemeyecek konular arasında yer aldığı gerekçesi ile Anayasanın 91 inci maddesi
ne aykırı bulunarak iptal edilen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 49 uncu maddesi 
tekrar 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dahil edilmektedir. Bu maddede, sözleşmeli 
pesonelin bir fiilinden dolayı hakkında cezai kovuşturma başlatılmasının ayrıca disiplin ko
vuşturması yapılmasını engelieyemeceği ve cezai kovuşturma sonunda sözleşmeli personelin 
hüküm giymesi, beraat etmesi veya takipsizlik kararı verilmesi halinde de disiplin cezasının 
uygulanabileceği belirtilmektedir. 

Madde 13. — Bu madde ile, Anayasa Mahkemesi tarafından Kanun Hükmünde Kararna
me ile düzenlenemeyecek konular arasında yer aldığı gerekçesi ile Anayasanın 91 inci maddesi
ne aykırı bulunarak iptal edilen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 50 nci maddesi 
tekrar 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dahil edilmektedir. Sözkonusu maddede, di
siplin kurullarının kendilerine tevdi edilen dosyaları en geç üç ay içinde karara bağlamaları; 
disiplin cezasına müncer kusurlu halin öğrenilmesinden itibaren 6 ay geçtikten sonra sözleş
meli personelle ilgili gerek disiplin kovuşturmasının gerekse disiplin cezasının uygulanamaya
cağı ve zaman aşımına uğrayacağı belirtilmektedir. Diğer taraftan, disiplin cezasını gerektiren 
fiil ve hallerin gerektirdiği cezanın azamî iki yıllık süre içerisinde verilmesinin gerektiği, aksi 
taktirde ceza vermeye yetkisinin de zaman aşımına uğrayacağı ifade edilmektedir. 

Madde 14. — Bu madde hükmü ile, Anayasa Mahkemesi tarafından Kanun Hükmünde 
Kararname ile düzenlenemeyecek konular arasında yer aldığı gerekçesi ile Anayasanın 91 inci 
maddesine aykırı bulunarak iptal edilen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 51 inci 
maddesi tekrar 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dahil edilmektedir. Maddede, söz
leşmeli personelin suç işlemesinin sözkonusu olduğu durumlarda aleyhindeki delilleri yok ede
bileceği gerekçesiyle görevde kalması sakıncalı görüldüğü takdirde görevden uzaklaştırılması 
suretiyle hakkında ihtiyati tedbir kararı alınabileceği belirtilmektedir. 

Madde 15. — Bu madde ile, Anayasa Mahkemesi tarafından Kanun Hükmünde Kararna
me ile düzenlenemeyecek konular arasında yer aldığı gerekçesi ile Anayasanın 91 inci maddesi
ne aykırı bulunarak iptal edilen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 52 nci maddesi 
tekrar 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dahil edilmektedir. Bu maddede, sözleşmeli 
personeli görevden uzaklaştırmaya, yönetim kurulu veya yetkisini devrettiği organ veya görev
lilerle ilgili Bakanlık, teşebbüs ve bağlı ortaklık müfettişlerinin yetkili oldukları belirtilmektedir. 

Madde 16. — Bu madde ile, Anayasa Mahkemesi tarafından Kanun Hükmünde Kararna
me ile düzenlenemeyecek konular arasında yer aldığı gerekçesi ile Anayasanın 91 inci maddesi
ne aykırı bulunarak iptal edilen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 53 üncü maddesi 
tekrar 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dahil edilmektedir. Maddede, görevden uzak
laştırmanın; 
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Teşebbüs ve bağlı ortaklığın; paralan, para hükmündeki evrak ve senetleri ile diğer mev

cutlarına karşı veya bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterler üzerinde 
suç işlenmesi; 

Kasayı, ambarları saydırmaktan; para, para yerine geçen evrak ve senet veya ayniyat veya 
bunların hesap ve kayıtlarını göstermekten ve müfettişlerce sorulan sorulara yasal dayanak ol
maksızın cevap vermekten kaçınılması, 

Teftiş veya soruşturmanın güçleştir ilmesi, 
Sözleşmeli personel hakkında cezaî kovuşturma yapılması, 
İşyerinde kişilere veya mallara karşı zarar verebileceğine dair ihbar veya işaretler alınması, 
halinde uygulanabileceği belirtilmektedir. 
Madde 17. — Bu madde ile, Anayasa Mahkemesi tarafından Kanun Hükmünde Kararna

me ile düzenlenemeyecek konular arasında yer aldığı gerekçesi ile Anayasanın 91 inci maddesi
ne aykırı bulunarak iptal edilen399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü maddesi 
tekrar 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dahil edilmektedir. Maddede, görevden uzak
laştırılan sözleşmeli personel hakkında uzaklaştırmayı takip eden 3 iş günü içerisinde soruş
turmaya başlanmasının gerektiği vurgulanmış ve anılan personel hakkında kişisel kin ve garez 
nedeniyle keyfî olarak derhal soruşturmayı başlatmayan âmirlerin hukukî yönden sorumlu ola
cakları hükme bağlanmıştır. - ' ~ •< 

Madde 18. — Bu madde ile, Anayasa Mahkemesi tarafından Kanun Hükmünde Kararna
me ile düzenlenemeyecek konular arasında yer aldığı gerekçesi ile Anayasanın 91 inci maddesi
ne aykırı bulunarak iptal edilen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 inci maddesi 
tekrar 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dahil edilmektedir. Söz konusu maddede, 
görevden uzaklaştırılan sözleşmeli personelin bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardım
lardan yararlanmaya devam edeceği, ancak bu süre içerisinde sözleşme ücretinin 2/3'ünün öde
nebileceği hüküm altına alınmıştır. 

Madde 19. — Bu madde ile, Anayasa Mahkemesi tarafından Kanun Hükmünde Kararna
me ile düzenlenemeyecek konular arasında yer aldığı gerekçesi ile Anayasanın 91 inci maddesi
ne aykırı bulunarak iptal edilen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ncı maddesi 
tekrar 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dahil edilmektedir. Maddede, soruşturma veya 
yargılama sonunda yetkili mercilerce sözleşmenin feshini gerektirmeyecek bir disiplin cezası 
verilenlerden, takibata mahal olmadığına ve beraatine karar verilenlerin, hükümden evvel hak
larındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanların, görevlerine ilişkin olsun veya olmasın çalıştı
rılmasına engel teşkil etmeyen bir ceza ile hükümlü olup bu cezası ertelenenlerin haklarındaki 
kararın kesinleşmesi üzerine evvelce alınmış bulunan görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırıla
rak göreve iade edilmeleri öngörülmektedir. Ayrıca takibata mahal olmadığına veya beraetine 
karar verilenlerin kesilmiş olan l/3,nisbetindeki sözleşme ücretleri de ilgililere iade edilecektir. 
Bunlar dışında görevden uzaklaştırma tedbirinin sözleşmeli personelin soruşturmaya konu olan 
fiilinin hizmetlerinin devamına engel olmaması halinde her zaman kaldırılabileceği, ceza ko
vuşturması tutuksuz olarak devam edenlerden göreve başlatılmasında sakınca görülmeyenle
rin görevlerine döndürülebilecekleri ayrıca hükme bağlanmaktadır. 

Geçici Madde — Bu kanunla belirlenen yeni esaslar çerçevesinde düzenlemeler yapılıncaya 
kadar geçecek süre içinde uygulamanın ne şekilde yürütüleceği açıklanmaktadır. (1) sayılı 
cetvele dahil personelin sözleşmeli çalışmalarına son verilmiş olduğundan bu konuda çıkarılacak 
Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüğe girinceye kadar mevcut uygulamaya devam edilmesi öngörül
mekte ve bu kanun esaslarına göre belirlenecek aylıkları sözleşme ücretlerinin altında olacaklara 
sözleşme ücretlerinin ödenmesi öngörülerek, personelin gelir kaybına uğraması önlenmektedir. 

Madde 20. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 21. — Yürütme maddesidir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 4.2.1992 

Esas No.: 1/338 
Karar No.: 13 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca, 3.2.1992 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunu
lan ve aynı tarihte Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen "Kamu İktisadî Teşebbüsleri Per
sonel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddele
rinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" Danışma Kurulunun 3.2.1992 tarih ve 1 nolu tavsiyesi dik
kate alınarak İçtüzüğün 37 nci maddesindeki 48 saatlik süreye uyulmaksızın gündeme alına
rak Komisyonumuzun 4.2.1992 tarihinde yaptığı 9 uncu birleşiminde, Hükümeti temsilen Dev
let Bakanı Şerif Ercan'ın Başkanlığında Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Planlama Teşki
latı Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla incelenip görüşül
müştür. 

Bilindiği gibi, İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müessese ve iştiraklerinin "memur" statü
sündeki kamu görevlilerine ilişkin personel rejimi, 440 sayılı Kanun ve 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun ek geçici maddeleri çerçevesinde düzenlenerek uzun yıllar uygulanagel-
miştir. Memur statüsündeki personel istihdamına dayanan bu personel rejimi 18.1.1988 tari
hinde yürürlüğe konulan 308 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenerek 
"Sözleşmeli" statüde p'ersonel istihdamı esasına dayandırılmıştır. Açılan bir dava sonucunda, 
Anayasa Mahkemesi 22.12.1988 tarihli kararı ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin büyük 
bir bölümünü iptal etmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin bu iptal kararı üzerine, Kamu İktisadî Teşebbüsleri (KİT)'ndeki 
bu personel rejimi 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenerek 29.1.1990 
tarihinde yürürlüğe konulmuştur. 

Bu defa da Anayasa Mahkemesi; 4.4.1991 tarihli kararı He-399 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin bazı hükümlerini iptal etmiş, bu iptalin gerekçeleri 13.8.1991 tarihli Resmi Ga
zetede yayınlanmıştır. Bu iptal kararı ile adı geçen Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 mad
desi tamamen, 6 maddesinin bazı fıkra ve ibareleri ise kısmen iptal edilmiştir. Bu iptal kararla
rının bir kısmı 13.8.1991 tarihinde yürürlüğe girmiş, bir kısmı için de, yeniden düzenleme yapı
labilmesi için 6 aylık bir süre tanınmıştır. Bu 6 aylık süre 13.2.1992 tarihinde sona ermektedir. 
Bu nedenle, KİT personel rejiminin Anayasa Mahkemesinin iptal kararlan ve Hükümet Prog
ramı çerçevesinde 13.2.1992 tarihinden önce yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulması ve bir 
hukukî boşluğun giderilmesi gerekmektedir. Ancak, bu kadar geniş kapsamlı bir personel re
formu için gerekli çalışmalar henüz sonuçlandırılamadığından bu tasarı ile 399 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin tümü ele alınmamış, sadece Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edilen hükümler yeniden düzenlenerek Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdir ve onayına su
nulmuştur. 

Yukarıda kısaca belirtilen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin iptal edilen hüküm
lerini, tasarıda belirtilen gerekçeler ve yapılması öngörülen düzenlemeler dikkate alınarak; 
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1. Şekil bakımından iptal edilen hükümler, 
2. Esas bakımından iptal edilen hükümler, 
3. İptal kararına uyulması nedeniyim yeniden düzenleme yapılmayan hükümler, 
şeklinde üç grupta toplamak mümkündür. 

1. Şekil Bakımından iptal Edilen Hükümler: 
Anayasa Mahkemesince; 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 maddesi tama

men, 3 maddesi ise kısmen, Anayasanın 91 inci maddesinde belirtilen Kanun Hükmünde Ka
rarnameler ile düzenlenemeyecek konular arasında yer alması nedeniyle, iptal edilmiştir. Söz-
konusu maddelere ilişkin iptal, esasa ilişkin olmayıp şekle ilişkindir. Bu madde ve ibarelerin 
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmesi halinde, Anayasaya aykırılık ve iptal nedeniy
le ortaya çıkan hukukî boşluk giderilmiş olacaktır. 

Bu nedenle sözkonusu maddeler, iptal nedeniyle doğan hukukî boşluğu gidermek ama
cıyla 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yeralan şekliyle tasarıya dahil edilmiştir. 

2. Esas Bakımından îptal Edilen Hükümler: 
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin; 3 üncü maddesinin (b) bendi ve 25 inci mad

desinin (b) bendi ile 36 ncı maddesi, Anayasanın "Kanun önünde eşitlik" ilkesine ilişkin 10 
uncu maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Anayasa 
Mahkemesi kararında, Anayasanın 10 uncu maddesi dikkate alınarak eşitlik ilkesine aykırı olan 
iki husus ortaya çıkmaktadır. Bunlar; 

— Hangi personelin (1) sayılı cetvelde yeralacağı hususunda^Kanun Hükmünde Kararna
mede objektif bir ölçü getirilmemesi, 

— Objektif bir ölçü getirilmeden (1) sayılı cetvele dahil bazı personelin sözleşmeli çalıştı
rılmasının önlenmesi, 
dir. 

Anayasa Mahkemesinin bu kararında; Karnu iktisadi Teşebbüslerinin görevlerinin Genel 
idare esaslarına göre yürütülmesi gereken ve gerekmeyen şeklinde ayırımın yapılmasında ob
jektif ölçülerin kanunla getirilmesi öngörülmektedir. 

— Anayasa Mahkemesi Kararıyla iptal edilen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
25 inci Maddesinin (b) bendi ile kadrolarında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele ödene
cek ücretin, kadro aylıklarının alt sınırını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca belirlenmesi 
hususu Anayasanın 10 uncu maddesine aykırı bulunmuştur. Ücretleri açısından hiyerarşik ba
kımdan daha alt düzeyde görev yapan bir KtT personelinin daha üst düzeyde görev yapan per
sonelden daha yüksek bir ücret almasının mümkün olabileceği belirtilmiştir. Tasarıda bu ge
rekçeler dikkate alınarak (1) sayılı cetvele dahil olan personelin sözleşmeli olarak çalışmasına 
son verilmek suretiyle Anayasa Mahkemesi kararına uygunluk sağlanmıştır. 

— Yurt dışında sürekli çalıştırılacaklarla, kısmî zamanlı sözleşmeli personele ödenecek 
ücretlerin ne şekilde tespit edileceğini esasa bağlayan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin "Diğer Sözleşme Ücretleri"ne ilişkin 36 ncı maddesinde taban ücreti belirlenmediği ve ta
ban ile tavan arasında tespitlere esas alınacak, objektifliği sağlayacak nitelikte ölçüler bulun
madığı için bu düzenleme Anayasa Mahkemesince Anayasanın 10 uncu maddesine aykırı gö
rülmüştür. Bu iptal gerekçesi dikkate alınarak, tasarıda madde yeniden düzenlenmiş ve ücret 
tavanının yanında ücretin tabanı da gösterilmiş ve bu iki sınır arasındaki uygulamanın nasıl 
yap.ılacağı hükme bağlanmıştır. 
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3. îptal Kararı Uyulması Nedeniyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci 
maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile geçici 2 nci maddesi hakkında yeniden düzenleme yapıl
mamıştır. • 

— Yeni ilave edilen Geçici Madde ile tasarıda öngörülen yeni esaslar çerçevesinde düzen
lemeler yapılıncaya kadar geçecek süre içinde uygulamanın ne şekilde yürütüleceği açıklan
maktadır. (1) sayılı cetvele dahil personelin 13.2.1992 tarihi itibariyle sözleşmeli statüde çalıştı
rılmalarına son verileceğinden bu konuda çıkarılacak Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüğe girin
ceye kadar mevcut uygulamanın devamı öngörülmekte ve bu esaslara göre belirlenecek aylıkla
rı sözleşme ücretlerinin altında olacaklara sözleşme ücretlerinin ödenmesi öngörülerek, söz ko
nusu personelin parasal bakımdan mağdur olmaları önlenmektedir. 

Tasarının yukarıda arz edildiği şekliyle kanunlaşması halinde, KİT Personel rejiminde ye
ni bir düzenleme yapılıncaya kadar Anayasaya uygunluk sağlanmış olacaktır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde, 

— KİT'lerde verimliliğin sağlanabilmesi için ücret politikalarının çok önemli olduğu, üc
ret artışı ile verimlilik artışı arasındaki dengenin mutlaka kurulması gerektiği, getirilen kısıtla
maların verimliliği olumsuz yönde etkileyeceği, 

ödenecek olan "ek tazminatın" gelir vergisinden muaf tutulması hususunda Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının olumlu görüşünün alınıp alınmadığı, 

şeklindeki eleştiri ve soruların yanında; 

— Acil olarak çıkarılması gereken bu tasarının çok yerinde bulunduğu, 

Onbeşbin kişinin maddî bakımdan mağduriyetinin önlenmesi için yerinde bir düzenleme 
olduğu, 

şeklinde olumlu görüşler de ifade edilmiştir. 

Bu eleştiri ve önerileri takiben Hükümet adına; 

— Tasarı ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin sadece üç maddesinde değişiklik 
yapıldığı, 

— Anayasa Mahkemesince iptal edilen hükümler nedeniyle doğan bir hukukî boşluğun 
giderilmekte olduğu, 

Tasarı ile personelin maddî haklarından dolayı herhangi bir mağduriyetin söz konusu ol
madığı, 

— Ek Tazminat konusunda Maliye ve Gümrük Bakanlığının olumlu görüşünün alındığı, 
şeklindeki açıklamalardan sonra, tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca benimsenerek mad

delerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

— Tasarının Çerçeve 3 üncü maddesi ile düzenlenen 399 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin 11 inci maddesinin (b) bendi; söz konusu kurumlarda çalışanların işleyecekleri rüşvet 
ve irtikap suçlarına daha etkin cezaî müeyyideler getirilmek amacıyla yeniden düzenlenmiş ve 
madde bu değişiklikle, 

— Tasarının geçici maddesi, geçici 1 inci madde olarak aynen, 

— Tasarının Çerçeve 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 uncu madde
leri ve yürürlük ve yürütmeye ilişkin 20 ve 21 inci maddeleri ise aynen, 

kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 21) 
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Ayrıca Komisyonumuz, Anayasa Mahkemesince verilen 6 aylık sürenin 13.2.1992 tarihin
de sona erecek olması nedeniyle ve hukukî bir boşluğa sebebiyet vermemek amacıyla İçtüzü
ğün 53 üncü maddesi uyarınca tasarının Genel Kurulda öncelikle görüşülebilmesi hususunu 
istemeyi kararlaştırmıştır. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ilyas Aktaş 

Samsun 
Sözcü 

Mahmut Oztürk 
Aksaray 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

Hüseyin Balyalı 
Balıkesir 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

M. Halûk Müftüler 
Denizli 

Nihat Matkap 
Hatay 

Nami Çağan 
İstanbul 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Işın Çelebi 
İzmir 

İmzada Bulunamadı 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 
İmzada Bulunamadı 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Refaiddin Şahin 
Ordu 

. ' -" ' 

• ' 

v 

'Kamer Genç 
Tunceli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 
irfan Gürpınar 

Kırklareli 
Kâtip 

Haydar Oymak 
Amasya 

Halil Demir 
Aksaray 

İmzada Bulunamadı 
Cengiz Altınkdya 

Aydın 
Melih Pabuççuoğlu 

Balıkesir 
Necmi Hosver 

Bolu 
Yılmaz Ovalı 

Bursa 
Adnan Keskin 

Denizli 
Mehmet Donen 

Hatay 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İçel 
Algan Hacaloğlu 

İstanbul 
Z. Selçuk Maruftu 

İstanbul 
Rıfat Serdaröğlu 

İzmir 
. İmzada Bulanamadı 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

İmzada Bulunamadı 
Ekrem Pakdemirli 

Manisa 
Hasan Peker * 

Tekirdağ 

(S. Sayısı : 21) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"b) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda, devlet tarafından tahsis edilen kamu sermayesinin 
kârlı, verimli ve ekonominin kurallarına uygun bir şekilde kullanılmasında bulunduğu teşki
lat, hiyerarşik kademe ve görev unvanı itibariyle kuruluşunun kârlılık ve verimliliğini doğru
dan doğruya etkileyebilecek karar alma, alınan kararları uygulatma ve uygulamayı denetleme 
yetkisi verilmiş aslî ve sürekli görevler genel idare esaslarına göre yürütülür. Teşebbüs ve bağlı 
ortaklıkların genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken aslî ve sürekli görevleri; genel müdür, 
genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul ve daire başkanları, müessese, bölge, fab
rika, işletme ve şube müdürleri, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile ekli 1 sayılı cetvelde kadro 
unvanları gösterilen diğer personel eliyle gördürülür. 

Bunlar hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hükümler dışında 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır." 

MADDE 2.— 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesine "hiçbir 
şekilde siyasî ve ideolojik amaçlı beyanda bulunamaz ve bu çeşit eylemlere katılamaz." ibaresi 
eklenmiştir. 

MADDE 3. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin (b) ve (c) 
bentleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. - -

"b) Teşebbüslerin ve bağlı ortaklıkların paralarına ve para hükmündeki evrak ve senet
lerine ve diğer mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her 
türlü belge ve defterleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı haklarında Türk Ceza Kanunu
nun 2 nci kitap üçüncü ve altıncı baplarındaki hükümler uygulanır. 

c) Görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri gizli bilgileri, görevden ayrılmış olsalar bile, 
yetkili amirin izni olmadan açıklayamazlar. Aksi halde haklarında Türk Ceza Kanununun 229 
uncu maddesi hükümleri uygulanır." 

. MADDE 4. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde düzenlenmiştir. 

"Siyasî Faaliyet Yasağı 
Madde 18. — Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi per

soneli siyasî faaliyette bulunamaz ve siyasî partilere üye olamazlar." 

MADDE 5. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin (b) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"b) Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların üretim, satış, kârlılık, verimlilik, ihracat gibi iş ve 
hizmet özellikleri ile kamu kesimi genel ücret dengesi dikkate alınarak (1) sayılı cetvele dahil 
kadrolara atananlara, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının 
% 100'ünü geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek oran ve esaslara göre ek tazmi
nat ödenir. Bu ek tazminat gelir vergisine tabi tutulmaz." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 21) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Kamu İküsadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürüıiüklen Kaldınlmasına Dair 399 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen kabu! edilmiştir. 

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

MADDE 3 . - 3 9 9 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin (b) ve (c) 
bentleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

"b) Teşebbüslerin ve bağlı ortaklıkların paralarına ve para hükmündeki evrak ve senet
lerine ve diğer mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her 
türlü belge ve defterleri üzerinde işledikleri suçlar ile ifa ettikleri görevlerinden doğan suçlar
dan dolayı memur sayılarak haklarında Türk Ceza Kanununun 2 nci kitap üçüncü ve altıncı 
baplarındaki hükümler uygulanır. 

c) Görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri gizli bilgileri, görevden ayrılmış olsalar bile, 
yetkili amirin izni olmadan açıklayamazlar. Aksi halde haklarında Türk Ceza Kanununun 229 
uncu maddesi hükümleri uygulanır." 

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

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye BüyükJvlüleL Meclisi (S. Sayısı ; 21) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 6. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Diğer Sözleşme Ücretleri 

Madde 36.—Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların yurt dışındaki şube, mağaza, büro ve benze
ri yerlerine istihdam edilecek sözleşmeli personele ödenecek ücret sürekli görevle yurt dışına 
gönderilen 2 nci derecenin 1 inci kademesinde bulunan Dışişleri Bakanlığı meslek memuruna 
(bekâr) ödenen aylığı geçmemek ve 15 inci derecenin 1 inci kademesinde bulunan memur (be
kâr) için hesaplanacak aylıktan da az olmamak üzere öğrenim durumu, kıdem, görev unvanı, 
ülke ve görev yeri dikkate alınmak suretiyle teşebbüs yönetim kurullarınca belirlenir. 

• Günün belirli sürelerini kapsamak üzere kısmî zamanlı olarak istihdam edilecek sözleş
meli personele ödenecek ücretler, aynı unvanda tam gün çalışan sözleşmeli personelin ücretleri 
ile çalışma süreleri arasındaki oran dikkate alınmak suretiyle teşebbüs veya bağlı ortaklık yö
netim kurullarınca belirlenir." 

MADDE 7. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 44 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde düzenlenmiştir. 

"Disiplin Cezaları 
Madde 44. — Teşebbüs veya bağlı ortaklıklardaki hizmetlerin gereği gibi yürütülmesini 

sağlamak amacıyla sözleşmeli personelin görevleri ile ilgili kusurlu hareketleri, iş yerinde veya 
dışında teşebbüs ve bağlı ortaklıkla ilgili mevzuata aykırı davranışları nedeniyle kademe ilerle
mesinin durdurulması hariç verilmesi gereken disiplin cezaları ile disiplin cezası vermeye yetki
li merciler ve disiplin kurulları hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulun
mayan hallerde teşebbüs veya bağlı ortaklık memurlarının tabi olduğu hükümler uygulanır. 
Ancak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiiller için sözleşme ücretinden 
kesme cezası, aylıktan kesme cezası esaslarına göre uygulanır." 

MADDE 8. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde düzenlenmiştir. 

"Sözleşmenin Feshi ve Sona Ermesi 
Madde 45. — Teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda çalışan sözleşmeli personelin sözleşmesi 

aşağıdaki hallerde feshedilir: 

a) İzinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme 
dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmemek, ' 

b) işe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu şartlardan 
birinin sonradan kaybedilmesi, 

c) Görev veya görev yerinin değişmesi halinde belirlenen süre içinde mücbir bir sebep 
olmaksızın yeni görevine başlamamak, 

d) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bu
lunmak, 

e) Sicil ve başarı değerlendirmeleri birbirini izleyen iki sözleşme döneminde (D) düze
yinde olmak, 

tstek, yaş haddi, malullük veya sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılma hallerinde söz
leşme sona erer." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 21) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

. MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 21) 



• •• ~ 2 0 — ' ' 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 9. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 46 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde düzenlenmiştir. 

. "Savunma Hakkı 
Madde 46. — Savunması alınmadan sözleşmeli personel hakkında disiplin cezası verile

mez. Sözleşmeli personel; soruşturmayı yapanın, disiplin cezası vermeye yetkili organ, merci 
veya amirin veya disiplin kurulunun yedi günden az olmamak üzere vereceği süre içinde yazılı 
olarak savunmasını yapar. Bu süreler içinde savunmasını yapmayan sözleşmeli personel savunma 
hakkından vazgeçmiş sayılır." 

MADDE 10. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 47 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde düzenlenmiştir. 

"Disiplin Cezalarına itiraz 
Madde 47. — Disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliğ ta

rihinden itibaren 7 gündür. 

İtiraz mercileri bu itirazı doğrudan doğruya karara bağlayabileceği gibi dosya veya belge
lerin bir kez daha incelenmesini cezayı teklif eden merciden isteyebilirler. 

Süresi içinde itiraz edilmez veya yapılan itiraz red edilirse onaylanan cezalar kesinleşir ve 
sicile işlenir." 

MADDE 11. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 48 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde düzenlenmiştir. 

"Disiplin Cezalarının Kesinleşmesi 
Madde 48. — Sözleşmenin feshini gerektiren disiplin cezalarının kesinleşmesi; teşebbüs 

veya bağlı ortaklık yönetim kurullarının kararına bağlıdır." 

MADDE 12. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 49 uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde düzenlenmiştir. 

"Ceza Kovuşturması ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi 
Madde 49. —Sözleşmeli personel hakkında, aynı olaydan dolayf ceza kovuşturmasının 

başlamış olması disiplin kovuşturmasının yapılmasını engellemez ve ceza kovuşturması sonun
da sözleşmeli personelin hüküm giymesi veya hakkında beraat yahut takipsizlik kararı yeril
mesi, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olmaz." 

MADDE 13. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 50 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde düzenlenmiştir. 

"Zamanaşımı 
Madde 50. — Disiplin kurulları kendilerine tevdi edilen dosyaları en geç 3 ay içinde kara

ra bağlarlar. Disiplin cezasını gerektiren kusurlu bir halin öğrenilmesinden 6 ay geçtikten son
ra sözleşmeli personel hakkında bu kusurlu hareket ile ilgili olarak disiplin kovuşturması yapı
lamaz ve disiplin cezası verilemez. ' , • 

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde 
disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S.' Sayısı : 21) 



— 21 — 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 21) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 14. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 51 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde düzenlenmiştir. 

"Görevden Uzaklaştırma -
Madde 51. — Görevden uzaklaştırma, 53 üncü maddede gösterilen haller nedeniyle göre

vi başında kalmasında sakınca görülecek sözleşmeli personel hakkında alınan ihtiyati bir ted
birdir." -

MADDE 15. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 52 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde düzenlenmiştir. ' 

"Yetkililer 
Madde 52. — Görevden uzaklaştırmaya yetkili olanlar şunlardır: 
a) Sözleşmeli personeli işe almaya yetkili olan veya kendilerine bu yetki devredilen or

gan veya görevliler, 
b) ilgili bakanlık, teşebbüs veya bağlı ortaklık müfettişleri." 

MADDE 16. —399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 53 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde düzenlenmiştir. -

"Uygulanacağı Haller 
Madde 53. — Görevden uzaklaştırma, sözleşmeli personel tarafından : 
a) Teşebbüs ve bağlı ortaklığın; paraları, para hükmündeki evrak ve senetleri ile diğer 

mevcutlarına karşı veya bilanço, tutanak, rapor ve benzeri heftürlü belge ve defterler üzerinde 
suç işlenmesi, . ^ 

b) Kasayı, ambarları saydırmaktan, para, para hükmündeki evrak, senet veya ayniyat 
veya bunların kayıt ve hesaplarını göstermekten veya sorulan sorulara kanunî bir sebep olmak
sızın cevap vermekten kaçınılması, 

c) Teftiş veya soruşturmanın güçleştirilmesi, 
d) Sözleşmeli personel hakkında cezai kovuşturma yapılması, 
e) îş yerinde kişilere veya mallara karşı ağır zarar ika edileceği hakkında kuvvetli emare

lerin bulunması, 
hallerinde uygulanır." 
MADDE 17. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü maddesi aşağıdaki 

şekilde düzenlenmiştir. 
"Görevden Uzaklaştırmada Amirin Sorumluluğu 

Madde 54. — Görevinden uzaklaştırılan sözleşmeli personel hakkında görevden uzaklaş
tırmayı izleyen 3 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. 

Görevden uzaklaştırılan sözleşmeli personel hakkında makul bir sebep olmaksızın derhal 
soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak, garez veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptı
rılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler hukukî, malî ve cezaî sorumluluğa tabidir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 21) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

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

MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 21) 
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• ' ' . " • ' . (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 18. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde düzenlenmiştir. .. 

"Görevden Uzaklaştırılan Sözleşmeli Personelin Hak ve Yükümlülüğü 
Madde 55. — Görevden uzaklaştırılan sözleşmeli personelin bu süre içinde hertürlü hak 

ve yükümlülükleri sürer. Ancak, ilgiliye bu halin devamı süresince sözleşme ücretinin 2/3'ü 
ödenir." 

MADDE 19. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde düzenlenmiştir. ' 

"Göreve Başlatma . ' 
Madde 56. — Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce : 
a) Haklarında sözleşmenin feshi cezasından başka bir disiplin cezası verilenler, 
b) Takibata mahal olmadığına veya beraatine karar verilenler, 
c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılantar, 
d) Görevlerine ilişkin olsun veya olmasın çalıştırılmasına engel olmayacak bir ceza ile 

hükümlü olup bu cezası ertelenenler, 
hakkında bu kararların kesinleşmesi üzerine görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır, (b) 

bendindeki halin gerçekleşmesi durumunda sözleşme ücretinin kesilmiş bulunan 1/3 oranın
daki kısmı ilgililere ödenir. 

Görevden uzaklaştırma tedbiri sözleşmeli personelin soruşturmaya konu olan fiilinin hiz
metlerine devama engel olmadığı hallerde, her zaman kaldırılabilir. Ceza kovuşturması tutuk
suz olarak devam edenlerden göreve başlamasında sakınca görülmeyenler görevlerine döndü-
rülebilirler." 

GEÇİCİ MADDE — 5 inci maddede öngörülen Bakanlar Kurulu Kararı en geç 6 ay için
de yürürlüğe konulur. Bu süre zarfında (1) sayılı cetvele dahil kadrolarda bulunan personelin 
sözleşme ücretlerini belirleyen 27.12.1991 tarihli ve 91/2584 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hü
kümlerinin uygulanmasına devam olunur ve uygulamanın gerektirdiği hallerde bu Kararda de
ğişiklik yapılabilir. 5 inci maddede öngörülen Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği ta
rihte (1) sayılı cetvele dahil kadrolarda görev yapanlardan, bu Kanun hükümleri çerçevesinde 
belirlenecek kadro aylıklarının net tutarı, (ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar dahil) mevcut 
sözleşme ücretlerinin net tutarından az olanlara, aradaki fark giderilinceye kadar mevcut söz
leşme ücretleri esas alınarak ödemede bulunulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S.. Sayısı : 21) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 18. — Tasarının 18 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının Geçici Maddesi, Geçici Madde 1 olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 21) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 20. — Bu Kanun 13.12.1992 tar ihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 21. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. E. inönü 
Başbakan V. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. inönü 
Devlet Bakanı 
Prof. T. Çiller 
Devlet Bakanı 

İ. Tez 
Devlet Bakanı 

G. İleri 
Devlet Bakanı 
0. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
0. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batalh 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Sağlık Bakanı 
Y. Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M Cev/ıeri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. E Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

Ş. Ercan 
Devlet Bakanı 
M. S. Oktay ' 

İçişleri Bakanı 
I. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Prof. 0. Kumbaracıbaşı 

Ulaştırma Bakanı 
• Y. Topçu \ / 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

: ' Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı 
Prof. A. Ateş 
Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 21) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 21. — Tasarının 21 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 21) 




