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I Ç I N D E K I L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - YOKLAMALAR 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Kırım Türklerinin 50 yıl ön
ce sürgün edildikleri sırada ve sürgün sonrasında maruz kaldıkları soykınma iliş
kin gündem dışı konuşması 

2. — Giresin Milletvekili Rasim Zaimoğlü'nun, yaşanmakta olan ekonomik 
durgunluk nedeniyle otomotiv sektöründe yaşanan sıkıntılara ilişkin gündem dı
şı konuşması 

3. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, Kıbrıs konusunda, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterinin hazırladığı son rapora ve bü raporun sebep olabile
ceği olumsuz gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Karadeniz Ekonomik İşbirliği Asamblesi Türk Kanadında açık bulu
nan bir üyelik için aday gösterilen milletvekiline ilişkin Başkanlık tezkeresi 
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V. - ÖNERİLER 384,420 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 384 

1. — Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ilişkin DYP Grubu 
önerisi 384 

B) DANİŞMA KURULU ÖNERİLERİ 420 

1. — Genel Kurulun 6.6.1994'Pazartesi günkü birleşiminde kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 420 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR- 385 411 
DAN GELEN DİĞER İŞLER 420,448 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşki
lat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başba
kanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 
1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) 385 

2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/343) (S. Sayısı: 71) 385 

3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 385 

4. — İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 
139) 385 

5. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/324) (S. Sayısı: 134) 335 

6. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 
10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. 
Sayısı: 283) 335 

7. —• İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe. 
komisyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) ogg 

8. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) 3gg 
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9. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 386 

10. —Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 
ve 58'e;l inci Ek) . 386 

11. —Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı: 111) 386 

12. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayıl Kanun Hükmünde Kararname 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14,1/155) (S. Sayısı: 
112) 386:387 

13. —Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı: 
116) 387 

14. — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 
180) 387 

15. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı: 193) 387 

16. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı: 
322) • ' ' , 387 

17..— Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız 
ve keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza 
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Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski 
Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner
gesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337) 

18. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı: 
375) / 

19. —Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 394) 

20. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. 395) 

21. —Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404) 

22. —Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, 
Bulgaristan'dan Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile 
İlgili İşlemlerde Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara 
Uğrattıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili 
Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski 
Bakanları Işın Çelebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet 
Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, 
Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski 
Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) 

23. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 554) 

24. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 
524 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/616) (S. Sayısı: 606) 

25. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararraamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ekli 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. 
Sayısı: 609) 

26. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı: 624) 
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27. — Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin 474 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, Plan ve Bütçe Komisyonu Mütalaası ve Dışişleri ve Anayasa 
komisyonları raporları (1/47, 1/57, 1/320) (S. Sayısı: 632) 389 

28. — Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde 3o9:41ü, 
Yaptırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu AOCİ-MR 
(1/712) (S. Sayısı: 669) 448:462 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 463 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 463 

1. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Gölpazarı Taşçıahiler 
Köyünün ebe ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in 
yazılı cevabı (7/3658) 463 

2. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Muş-Bulanık Sağlık Meslek 
Lisesinin öğretmen ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. 
Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/3712) 463:466 

3. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, İzmit Devlet Hastanesi 
Baştabibinin görevden alınış nedenine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. 
Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/3755) 466:467 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş'a 
bağlı bazı yerleşim birimlerinin sağlık ocağı ve sağlık personeli ihtiyacına 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/3803) 467:468 

5. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, basında "bu ilaç öldürüyor" 
başlığı ile çıkan haberlere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in 
yazılı cevabı (7/3809) 468:470 

6. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, İstanbul'da hava kirliliği 
nedeniyle artış gösteren hastalıklara karşı Önlem alınmasına ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/3833) 470:474 

7., — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İlinin sağlık 
ocağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı 
(7/3843) 474:476 

8. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon-Bayat Devlet 
Hastanesinin acil yardım hastanesine dönüştürülmesine ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/3845) 476:477 

9. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, SKK'lı olmadığı 
için hastaneye alınmayan bir hastanın öldüğü iddialarına ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'm yazılı cevabı 
(7/3950) 477:478 
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10. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldfnın, Seydişehir'deki sağlık 
teşkilatına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı 
(7/3964) 478:480 

11 .— Antalya Milletvekili Faik Altun'un, Hayalî ihracat nedeniyle hak
larında dava açılan bazı bürokratlarla gizlice görüştüğü iddiasına ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/3988) 480:481 

12. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, SSK'nın bir sigortalıya 
yaptığı ödemeye ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 
Moğultay'ın yazılı cevabı (7/4035) 481-482 

13. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayseri'de SSK'lı hastaların 
Erciyes Üniversitesi hastanesine sevk edilmediği iddiasına ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı 
(7/4088) 482:483 

14. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum-Çat-Ağa 
Köyünde görülen kanser hastalığına karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/4299) 483:484 

15. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Ovasında süne 
mücadelesinde yetersiz kalındığı iddiasına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/4342) 485:486 

16. — Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci'nin, İstanbul vergi rekort
meni olan kişiye ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı ismet Attila'nın yazılı cevabı 
(7/4465) 486:487 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak beş oturum yaptı. 

Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli Çat İlçesi Ağa Köyünde içme suyu, 
kanalizasyon ve umumî tuvalet bulunmayışı sebebiyle bir yıl içinde 13 vatandaşın kanserden 
öldüğü iddialarına; 

Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Bişkek Protokolü yüzünden Azerbaycan'ın karşılaştığı 
sorunlara, 

İlişkin gündem dışı konuşmalarına Devlet Bakanı Necmettin Cevheri cevap verdi. 

Sımak Milletvekili Selim Sadak da, Silopi'deki Çağlayan su kanalında meydana gelen arıza 
nedeniyle sulama yapamayan pamuk üreticilerinin sorunlarına ve; 

Yaylaya çıkmanın yasaklanması sebebiyle yüzbinlerce koyunun telef olacağı iddialarına 
ilişkin gündem dışı konuşmasına İçişleri Bakanı Nahit Menteşe cevap verdi. 

1.6.1994 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 661 S. Sayılı Kanun 
Tasarısının 48 saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı've Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer İşler" kısmının 30 uncu; 

"Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 201 
nci sırasında yer alan 640 S. Sayılı Kanun Tasarısının 31 inci; 

167 nci sırasında yer alan 608 S. Sayılı Kanun Tasarısının 32 nci, 

Sırasına alınmalarına, 

. Genel Kurulun: 

1 Haziran 1994 Çarşamba, 2 Haziran 1994 Perşembe, 7 Haziran 1994 Salı, 8 Haziran 1994 
Çarşamba ve 9 Haziran 1994 Perşembe günlerinde 20.00 - 24.00 saatleri arasında da çalışmalarını 
sürdürmesine; 

7 Haziran 1994 Salı günü sözlü sorular ve denetim konularının görüşülmeyip, kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesine; 

1 Haziran 1994 Çarşamba ve 8 Haziran 1994 Çarşamba günkü birleşimlerde sözlü soruların 
görüşülmemesine; 

6 Haziran 1994 Pazartesi 15.00 - 19.00; 10 Haziran 1994 Cuma günü de 15.00 - 19.00 ve 
20.00 - 24.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesine ve 10 Haziran Cuma günü kanun tasarı 
ve tekliflerinin görüşülmesine, 

İlişkin DYP Grubu önerisi kabul edildi. 

Gündemin , "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 

1 inci sırasında bulunan 59 ve 59'a 1 inci Ek, 

21 inci sırasında bulunan 71, 

22 nci sırasında bulunan 82, 

23 üncü sırasında bulunan 139, 
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24 üncü sırasında bulunan 134, 

25 inci sırasında bulunan 283, 

26 ncı sırasında bulunan 391, 

27 nci sırasında bulunan 66, 

28 inci sırasında bulunan 201, 

2 nci sırasında bulunan 58 ve 58'e 1 inci Ek, 

3 üncü sırasında bulunan 111, 

4 üncü sırasında bulunan 112, 

5 inci sırasında bulunan 116, 

6 ncı sırasında bulunan 180, 

7 nci sırasında bulunan 193, 

8 inci sırasında bulunan 322, 

10 uncu sırasında bulunan 375, 

11 inci sırasında bulunan 394, 

12 nci sırasında bulunan 395, 

13 üncü sırasında bulunan 404, 

15 inci sırasında bulunan 554, 

16 ncı sırasında bulunan 606, 

17 nci sırasında bulunan 609, 

18 inci sırasında bulunan 624, 

19 uncu sırasında bulunan 632, 

S. Sayılı kanun hükmünde kararnameler ve ilgili komisyon raporlarıyla; kanun tasarı ve tek
lifleri ve ilgili komisyon raporları ve; 

9 uncu sırasında bulunan 337, 

14 üncü sırasında bulunan 373, 

S. Sayılı Meclis soruşturma komisyonları raporlarının, 

Görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi. 

Bankalar Kanunu, Sigorta Murakabe Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yetki Kanunu Tasarısı (1/690) (S- Sayısı: 657) ile; 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesi ile 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/604) (S. Sayısı: 608), 

Görüşmelerden sonra yapılan açık oylamalar sonucunda kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı. 
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İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaların Affına Dair (1/332) (S. 
Sayısı: 47); 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi ile 
78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında (1/560) (S. Sayısı: 661); 

Yurt Dışında Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/665) (S. Sayısı: 640), 

Kanun tasarılarının, yapılan görüşmelerden sonra kabul edildikleri ve kanunlaştıkları bildiril
di. 

Haziran 1994 Perşembe 

İlhan Kaya 

İzmir 

Kâtip Üye 

günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 23.20'de birleşime son verildi, 

Vefa Tanır 

Başkanvekili 

m „ . 

Kadir Bozkurt 

Sinop 

Kâtip Üye 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

2 . 6 .1994 PERŞEMBE 

Rapor 

1. — Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devlet Modeli Çerçevesinde Yaptırılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/712) (S. Sayısı: 669) (Dağıtma 
tarihi: 2.6.1994) (GÜNDEME) 

m 

-377 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Vefa Tanır 
KÂTİP ÜYELER : İlhan Kaya (izmir), Kadir Bozkurt (Sinop) 

. 0 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 110 uncu Birleşimini açıyorum. 
III. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Sayın milletvekilleri, bu hafta gündem dışı söz talebi fevkalade fazla olmuştur. Arkadaşlara 

söz verememenin üzüntüsünü çekiyorum; yalnız, çarşamba günü yeni bir gündem değişikliği yap
mazsak, Saym Parlak, Sayın Gökalp, Sayın Ünal'a söz vereceğim. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy 'un, Kırım Türklerinin 50 yıl önce sürgün edildikle

ri sırada ve sürgün sonrasında maruz kaldıkları soykırıma ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — Eskişehir Milletvekili Sayın Hüseyin Aksoy Kırım Türkleri hakkında gündem 

dışı söz istemişlerdir, kendilerine söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Aksoy. 
HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilldri; Türk dünyasının bir 

parçası olan ve büyük bir soykınma, vahşete ve sürgüne maruz bırakılan Kırım Türkleri hakkında 
sürgünün 50 nci yılı münasebetiyle bilgi vermek üzere gündem dışı söz almış bulunuyorum. Sayın 
Başkana bu imkânı verdiği için çok teşekkür ediyorum ve Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 
Vaktin kısıtlı olması nedeniyle bu büyük olayı mümkün olduğu nispette zamana riayet ederek an
latmaya çalışacağım. 

Sayın Milletvekilleri, 1 500 yıllık bir tarihe sahip Kırım Yarımadasındaki Kırım Türk halkı, 
18 Mayıs 1944 tarihinde, Stalin'in işbaşında bulunduğu Sovyet Hükümeti, Kırım'ın jeopolitik öne
mi nedeniyle Kırım Türklerinden kurtulmak için çeşitli bahaneler öne sürerek, İkinci Dünya Sava
şı esnasında, bir gece içerisinde, Kırım'da bir tek Türk kalmayacak şekilde toplatılmış, yük ve hay
van vagonlarına üst üste istif edercesine yüklenmişlerdir; evinden çıkmak istemeyenler de derhal 
orada şehit edilmişlerdir. Hıncahınç insan dolu yük vagonları sonu bilinmez. Orta Asya steplerine 
ve Sibirya'ya doğru yol alırken, kilitli vagonlarda bir aya yakın süre içerisinde insanlar açlıktan, 
susuzluktan ve pislikten telef olmuşlardır. İki üç günde bir açılan kapılardan ölenler çıkarılmış, ge
riye kalanlar ise ölümden daha acı yolculuklara sürülmüşlerdir. Yolculuk esnasında aileler parça
lanmış, eşini, çocuğunu, anasını, babasını kaybedenler çalışama kamplarına, kolhozlara yerleştiri
lerek, fizikî ve manevî varlıkları yok edilmeye maruz bırakılmışlardır. 

Bu sürgünün bilançosunun gerek Rus, gerekse dünya basınında ve tarih kitaplarında yer alan 
istatistikî sonuçları şöyledir: Yük vagonlarıyla sürülen insan sayısı 423 100, yük vagonlanyla sü
rülen çocuk sayısı 200 bin, anne ve babalarından ayrılarak sürülen çocuk sayısı 57 bin; sürülen ka
dın ve çocuklann oranı yüzde 89,5; toplama ve yolculuk sırasında ölenlerin sayısı 195 471. Kadın, 
yaşlı ve çocukların ağırlıklı olmasının nedeni* İkinci Dünya Savaşı sırasında, 18 Mayıs 1944'e ka
dar, 80 bin Kırım Türkü, Sovyetler Birliği ordulannda askerdi. Bunlardan 57 bini Almanlara karşı 
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savaşırken can vermişlerdir. Sürgüne gönderilenlerin Kırım'da bıraktıkları ve Sovyet Hükümeti ta
rafından el konulan para yekûnu 1961 kur değeri üzerinden, 2 milyar 440 milyon ruble. Sürgüne 
gönderilenlerin Kırım'da kolhozlarda kalan ve Sovyet Hükümetince el konulan mal varlıklarının 
yekûnu 1 milyar 400 milyon ruble. Bu varlıklar toplam olarak, yine 1961 kuruna göre takriben 6 
milyar dolara tekabül etmektedir. 

İnsanlığın lanetlediği, tel'in ettiği bu soykırımı nedeniyle, Sovyet Hükümeti yayınladığı bir 
kararname ile Kırım Türklerine haksızlık yapıldığını belirtmiş, iade-i itibar yoluna gitmişlerdir. Ne 
var ki, bu kararname de Kırım Türklerinin öz vatanları Kırım'a dönmelerine imkân sağlayamamış
tır. Bu kararnameyi takip eden yıllarda Kırım Türkleri haklı mücadelelerini devam ettirmiş ve fa
aliyetlerini, Sovyet sistemini oluşturan diğer milletlerin insan haklarını savunan ve önde gelen ay-
dınlarıyla birlikte başlatmışlardır. Bu esnada duyarsız Rus rejimi, çeşitli bahanelerle mücadele ve
ren aktivistleri hapishanelerde, tımarhanelerde ve çalışma kamplarında gözaltına alarak baskılarını 
devam ettirmişlerdir. Yılmayan Kırım Türkü ve diğer insan hakları savunucularının da desteğiyle 
seslerini dünyaya duyurmayı başarmışlardır. 

1948 yılında kabul edilen Milletlerarası Jenosit Kararnamesi ve Milletlerarası Nürnberg yasa
larına rağmen 1970 yılında ikinci defa mahkemeye çıkartılan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kı
rım Türklerinin insan haklarını savunması nedeniyle tekrar hapis cezasına çarptırılmış, kararlara ve 
yasalara itibar edilmemiştir. Sovyetler Birliğinin çöküşüyle birlikte, Ukrayna Hükümetinin yardım
larıyla sürgün bölgelerinden dalgalar halinde Kırım Türkleri anavatanlarına dönmeye başlamış, 
280 bin kişilik bir nüfusla Kırım Muhtar Cumhuriyetinin yüzde 9'unu oluşturmuşlardır. 

Kırım'a dönen soydaşlarımızın zor şartlar içinde yaşamlarını sürdürmek ve 600 bine yakın 
soydaşımızın Kırım'a dönmelerini sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak acaba ne 
derecede yardımcı olabiliyoruz; Kırım'ın bir Bosna-Hersek, bir Abhazya ve bir Karabağ olmama
sı için ne gibi önlemler almaktayız? Toplu Konut Fonunu kaldırabiliyor muyuz? En azından, Bul
garistan ile birlikte Türk Cumhuriyetleri için tanınan hakkı verebiliyor muyuz? 

Sayın Cumhurbaşkanının şu andaki Ukrayna seyahati inşallah bu konularda olumlu sonuçlar 
verecektir. ' 

Sürgüne maruz kalan Kırım Türklerinin haklarının ve tazminatlarının verilmesi, yaralarının 
sarılması için uluslararası kuruluşları göreve davet ediyorum. 

İnsanlık adına kara gün olan 18 Mayıs 1944'te yapılan soykırımı tel'in eder, soydaşlarımızın 
geçirdiği acı günlerinin sona ermesini dilerim. 

Bu uğurda mücadele verenleri takdir ve tebrik ederken, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyo
rum. 

Son olarak bir konuya da temas etmekten kendimi alamıyorum. Acaba verilen barış ödülleri
ne Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu aday gösterilemez mi? 

Dikkatlerinize ve hoşgörünüze teşekkür eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hüseyin Aksoy, sürgünün 50 nci yılı dolayısıyla 18 Mayıstan itibaren bu konuşmasını 

yapmak üzere bir hayli gayret sarf etmiştir; teşekkür ederim. 
2. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, yaşanmakta olan ekonomik durgunluk nede

niyle otomotiv sektöründe yaşanan sıkıntüara ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — İkinci gündem dışı olarak, otomotiv sanayiinin sorunları hakkında konuşmak 

üzere, buyurun Sayın Zaimoğlu. 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde yaşanmak

ta olan ekonomik durgunluk, otomotiv sektöründe satışların geçen yılın yarısına düşmesi neticesi-
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ni doğurmuş, stokları, ekonomik boyutları aşar duruma getirmiştir. Piyasa liderliğini sürdürmesine 
rağmen TOFAŞ'ın ilk 5 ayda satışları geçen yılki 74 700 adetten 48 900 adede düşmüştür. TOFAŞ 
geçen yıl mayıs ayında 15 950 adet satış yapmışken, bu yıl aynı ay 5 200 adet otomobil satabilmiş-
tir. Mayıs ayındaki düşüşü de yüzde 67 dir. 

1994 yılı başından bu yana yaşanan olumsuz ekonomik etkenler, döviz fiyatındaki anormal ar
tışlar ve ana sanayi giderlerindeki fevkalâde yükselişler bir taraftan sanayi maliyetlerini artırırken, 
öbür taraftan tüketici üzerindeki yüzde 45 nispetindeki taşıt alım vergileri, KDV yükü, tüketici kre
dilerinin durması ve son olarak da Hazine bonolarına verilen çok yüksek faiz uygulamaları, halkı
mızın alım gücünü etkilemiş ve neticede bütün otomotiv sanayiinde üretim ve satışlar bir önceki 
yılın yarısının altına düşmüştür. 

Değerli milletvekilleri, kuruluşundan bugüne Türk otomotiv sanayiinin lideri durumunda olan 
ve yüzde 49 piyasa hissesine sahip, geçen yılın Kurumlar Vergisi rekortmeni TOFAŞ bütün bunla
ra rağmen, 2 404 işçiyi işinden etmiş; bu, aileleriyle birlikte asgarî 10 bin kişiye tekabül etmekte
dir. Bu meyanda, işçilerimizin, sonradan ödenmek kaydıyla iki ay ücretsiz ve iki ay da yarım üc
retli çalışma önerileri, ancak, sistemde bir düzelme olmadığı ve yakın gelecekte de düzelme ema
resi görülmediği için, değerli işçilerimizin iyi niyet dilekleriyle kalmıştır. 

Bütün otomotiv sanayiinin içinde bulunduğu durum, başta Otomotiv Sanayi Derneği olmak 
üzere, bütün kanallarıyla defalarca Hükümete duyurulmuş ve bazı destekler istenmesine rağmen 
hiçbir önlem alınamayarak bugünlere gelinmiştir. En son olarak da Hükümetin, yüksek faiziyle be
lirli kesimlere yaptığı destek, şayet sanayici ve tüketiciye yapılmış olsaydı, bu sanayide de bir can
lanma elde edilebilecekti. Ancak, ülke ekonomisinin ve istihdamın en temel kaynağı olan Türk sa
nayii ve bu meyanda Türk otomotiv sanayii maalesef kaderine terk edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, ben durumu çok vahim olarak görmekteyim. Otomotiv sanayiindeki gö
rülen bu feci tablo, korkarım ki, bütün sanayie yansıyacak ve de Türkiye genelinde yüzde 50'ye ya
kın firmanın bu koşullar altında ya iflasına ya da kapanmasına sebep olacaktır. Buna paralel olarak 
da, bu koşullar altında yine borsada -ben dilerim ki olmasın, dilerim ki benim söylediklerim inşal
lah gerçekleşmez- 1929 Amerika buhranı gibi bütün kâğıtların uçuşacağına inanmaktayım. Yine 
milyonlarca işçimizin işsiz kalarak sokaklara düşeceğine inanmaktayım. İnşallah ben yanılırım, in
şallah bu söylediklerimin hiçbiri de çıkmaz. Ama, benim görevim, buradan Hükümetimizi ikaz et
mektir. ' ' 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakan, bu uygulamalarıyla herhalde KİT'leri özelleştirmek 
yerine, özel teşebbüsü devre dışı bırakıp, devletin sanayideki payını Türkiye genelinde yükseltmek 
istemektedir. Bu, bir anlamda, dünyada iflas eden Sovyet sisteminin Türkiyemizde yeniden canlan
masına ön ayak olmak demektir. 

Bizlere iki anahtar vaat eden, vatandaşımızdan birinci anahtarı daha gelir gelmez tahsil eden, 
şimdi de ikinci anahtarına elveda diyen Hükümetimize sesleniyoruz: Bu nasıl sosyal adalettir, bu-
Hükümetin yanlış uygulamalarına, Türk milleti daha ne kadar katlanmak zorundadır? Sayın Baş
bakan, her kürsüye çıkışında Mesut Yılmaz fobisiyle dalgalanmakta ve "Bize yol göstermedi" de
mektedirler. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Kimde kimin fobisi var acaba? 
RASİM ZAİMOĞLU (Devamla) — Şimdi Sayın Başbakana ve onun Hükümetine yol göste

riyoruz. Otomotiv sektörünün vergi yükünü yüzde 45'ten yüzde 30'lara indiriniz ki, buna bağlı yan 
sanayide çalışan işçilerimiz işsiz kalmasın, yeni otolann satışıyla artan benzin sarfiyatıyla ve buna 
eklenecek kaynaklarla ekonomiye de biraz canlılık getirelim, özel teşebbüsü yeniden kazanalım. 
Yoksa, müflis tefeci durumundan kurtulamazsınız. Bu gidişle de bu işin içinden çıkamazsınız. 
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Sayın Başbakanın deyimiyle, "Bu firmalar da ya kapanır ya da kapanır" Bizim işçilerimiz de 
bu yöntemle ve bu yönetimle ya işsiz kalır ya da işsiz kalır. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Ya muhalefet ya muhalefet olmak... 
RASİM ZAİMOĞLU (Devamla) - Ben size açıkça ifade ediyorum: Bu kadar yanlışınızla bi

le sizlerin de ya biteceğine ya da biteceğine inanıyorum; ama, Büyük Türkiyemiz asla ve de asla 
bitmeyecektir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zaimoğlu. 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) — Efendim, bu konu Bursa'nın çok önemli bir konusudur. 2 

500 kişi, işini kaybetmekle karşı karşıyadır. Böyle önemli bir konuya cevap verebilecek bir tane 
yetkili yok mu? 

3. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, Kıbrıs konusunda, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterinin hazırladığı son rapora ve bu raporun sebep olabileceği olumsuz gelişmelere ilişkin 
gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın Bülent Ecevit, Kıbrıs konusu ile ilgili gündem dışı söz talebiniz vardır; 
buyurun. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; güncellik kazanan 
çok önemli bir ulusal sorunla ilgili olarak bana konuşma olanağını sağladığı için, sözlerime başlar
ken Sayın Başkana şükranlarımı sunar, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin son Kıbrıs raporu zaten çoktan
dır belli olan bir gerçeği büsbütün açıklığa kavuşturmuştur; o gerçek şudur: Kıbrıs'ta Türk tarafı
nın verdiği her ödünü, daha ileri ödünler koparmak için, baskılar izleyecektir ve bu oyun Türk Ba
rış Harekâtı öncesine dönülünceye kadar ve Kıbrıs Türkleri Rumlara teslim oluncaya kadar sürdü
rülecektir. 

Sayın Denktaş'ın Türkiye'den gelen baskılarla vermek zorunda bırakıldığı en son ödünler bi
le Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Türk tarafını ağır bir dille suçlayan, çok haksız biçimde 
suçlayan raporunda görmezden gelinmiştir. Çünkü, amaç, Kıbns'ta Türklerle Rumları uzlaştırmak 
değildir; amaç, Kıbrıs'ta kuzuyu kurda yedirmektir. Bunun için de belli ki, Birleşmiş Milletler Ge
nel Sekreteri Butros Gali, zaman kazanarak, önümüzdeki yılbaşına kadar uzlaşmayı engelleme gö
revini üstlenmiştir. 

Önümüzdeki yılbaşında -bildiğiniz gibi- büyük bir olasılıkla, Güney Kıbrıs'taki Rum Cumhu
riyetinin Avrupa Birliğine üyelik süreci başlayacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeği gö-
zardı edildiği için de, o süreçte Kıbrıs'ın Türk kesimine Rum Cumhuriyetinin bir parçası gibi dav-
ranılacaktır; o arada, örneğin "bütün Kıbrıs Avrupa Birliğinin üyesi olmuştur" gerekçesi ve baha
nesiyle Kıbrıs Türk tarafının Rumlara sınırsız geçiş olanağı, yerleşme olanağı sağlaması için bas
kılar yöneltilecektir. Sonuç olarak, Kıbrıs Türkleri Rumlara teslim edilmiş, Kıbrıs da fiilen Yuna
nistan'a bağlanmış olacaktır. Bu olasılıklar gerçekleştikten sonra da Türkiye, Kıbrıs'taki Türklerin 
haklarına sahip çıkabilmek, güvenliğini sağlamaya devam edebilmek için, büyük bir olasılıkla, Av
rupa Topluluğu ile mahkemelik olmak durumunda kalacaktır. Belli.ki, Sayın Butros Gali, yılbaşı
na kadar zaman kazanarak, Kıbrısla ilgili yükü kendi omuzunda Avrupa Topluluğuna aktarmak ve 
Avrupa Topluluğuyla Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini karşı karşıya getirmek iste
mektedir. Bu, kuzuyu kurda yedirme oyununu iş işten geçmeden bozmak gerekir. 

Bunun bir yolunu aylardır göstermeye çalışıyorum; Kıbrıs Türklerinin de uygun bulmaları ko
şuluyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yalnızca dış güvenlik ve uluslararası ilişkiler bakımından 
Türkiye'ye bağlı; fakat, içişlerinde tümüyle bağımsız bir özerk devlet olmalıdır. İngiltere'ye böyle 
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bir özerklik ilişkisiyle bağlı iki ada devleti vardır: Kanal adaları, İngilizcesiyle Canal Islands ve 
Men Adası devletleri, Kuzey Atlas Okyanusundaki Faroe Adaları devletiyle Danimarka arasında 
da bu tür bir özerklik ilişkisi vardır. Bu ülkelerin kendi parlamentoları, bayrakları, yasaları, içgü-
venlik güçleri, eğitim kurumlan, yönetimleri vardır; ana ülkeler sadece dış ilişkilerini ve dış gü
venliklerini üstlenirler. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında zaten, fiilen böyle bir 
ilişki ve iş bölümü gerçekleşmiş olacaktır. Eğer, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ara
sında belirttiğim örneklere benzer bir özerklik ilişkisi kurulacak olursa, fiilî durum, zaten var olan 
durum resmiyet kazanmış olacaktır. 

Verdiğim bu örnekler karşısında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
arasında da benzer bir özerklik ilişkisi kurulması yadırganamaz ve herhalde devletlerarası hukuka 
aykırı bulunamaz. 

Böyle bir ilişki kurulduğunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine herhangi bir baskı yöneltme
ye kalkışanlar, karşılarında Türkiye'yi bulacaklardır. Türkiye de, baskıları kolaylıkla göğüsleyebi-
lecek kadar güçlü bir ülkedir. Bundan yirmi yıl önce, ağır baskılara karşın, Kıbrıs Barış Harekâtı
nı gerçekleştirerek Kıbrıs Türklerini özgürlüğe ve güvenliğe kavuşturabilecek gücü kendinde bul
muş olan Türkiye, herhalde şimdi, yirmi yıl sonra Kıbrıs Türklerini Rumlara ve Kıbrıs'ı Yunanis
tan'a teslim edecek kadar güçsüzleşmiş olamaz; tersine, 1990'ların Türkiyesi, 1970'lerin Türkiye-
sinden de güçlüdür. Yeter ki, Türkiye'yi yönetenler o gücü değerlendirme yeteneğini ve yüreklili
ğini gösterebilsinler. Oysa, maalesef, en üst düzeylerde yönetim sorumluluğunu üstlenmiş olan ba
zı devlet adamlarımız, son yıllarda, dünya kamuoyunun önünde, açıkça ve gerçek dışı biçimde, Ku
zey Kıbrıs'ı, Türkiye için, uluslararasında bir ayak bağı gibi, bir yük gibi gördüklerini açıklamış
lardır ve bu ifadeler bazı ülkelere ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine, Türkiye'yi Kıbrıs ko
nusunda baskı altına almak için cüret vermiştir. 

Aslında, Kıbrıs'ta, Türkiye ve Kıbrıs Türkleri açısından bir sorun yoktur. Bazı devlet yöneti
cileri olsun bazı yazarlar olsun, sık sık "Kıbrıs sorunu" deyimini kullandıkları için. bunu vurgula
mak istiyorum; Türkiye açısından ve Türkler açısından Kıbrıs bir sorun değildir. Onun için, Kıb-. 
rıs'a ancak bir "konu" olarak değinilebilir. Kıbrıs Türk Barış Harekâtıyla, K ıbrıs sorunu bundan 
yirmi yıl önce çözülmüştür. Onun için, bazı kimselerin "çözümsüzlük çözüm değildir" şeklinde 
konuşmalarını da anlamıyorum. Çözümsüzlük elbette çözüm değildir; ama, çözüm çözümdür ve 
Kıbrıs'ta çözüm bundan yirmi yıl önce sağlanmıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) Onun için, Tür
kiye Cumhuriyeti derhal kesin tavrını alarak, Kıbrıs dosyasını artık kapattığını dünyaya açıklama
lıdır. Bu dosyayı kapatmak hakkımızdır; çünkü, dediğim gibi, Türkiye ve Kıbrıs Türkleri açısından 
Kıbrıs artık bir sorun değildir. Eğer, Yunanistan veya Kıbrıs Rumları bunu bir sorun olarak görü
yorlarsa, o zaman, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin değil, Rumların ve Yunanis
tan'ın uzlaşma peşinde koşması gerekir. Evet, kanımca, Türkiye Cumhuriyeti derhal kesin tavrını 
alarak Kıbrıs dosyasını artık kapattığını dünyaya açıklamalıdır ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti arasında özerklik ilişkisi kurma süreci ivedilikle başlatılmalıdır. 

Öte yandan, bir tehlikeyi daha dikkatlerinize sunmak isterim: Büyük olasılıkla önümüzdeki 
yılbaşından itibaren Güney Kıbrıs'taki Rum Hükümetinin, güya bütün Kıbrıs'ı temsilen Avrupa 
Birliğine üyelik süreci başladığı zaman, tabiî, güneydeki Rum kesimi geniş maddî, ekonomik ola
naklara kavuşacaktır; buna karşılık, Türk ekonomisi şimdikinden de daha ağır güçlüklerle karşıla
şacaktır. Buna karşı da, devletin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle birlikte derhal ciddî önlemler 
alması gerekir. Bence, bu önlemlerin başında, Kuzey Kıbrıs Türk ekonomisinin bir tüketim ekono
misi olmaktan çıkarılıp bir üretim ekonomisi haline getirilmesi gerekir. Bunu başarabilmek için de, 
Kıbrıs'la ilişkileri bir bakana yüklemek -gelip geçici olan bakanlara yüklemek- yerine, iki ülke ara-
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sında kurulacak bir daimî komisyona görev olarak vermek gerekir; bunların, Kuzey Kıbrıs'ı üret
ken hale getirmek için planlar hazırlamaları ve güven verici projeler hazırlayarak, buna Türkiye'nin 
de güvencesini katarak, Amerika, İngiltere, Avusturalya gibi ülkelerde yerleşmiş olan varlıklı, zen
gin Kıbrıs Türklerini Kuzey Kıbrıs'ta üretken yatırımlar yapmaya özendirmeleri gerekir. Hükümet, 
bu adımları atmada geç kalacak olursa, doğacak sonuçların altından kalkamaz, bunun hesabını 
Türk ulusuna, Kıbrıs Türklerine ve tarihe veremez. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteriyle Amerika Birleşik Devletleri de, Kıbrıs'taki barışa mü
dahale edecek yerde, Bosna-Hersek'teki ve Ruanda'daki korkunç soykırımı ve savaşı önlemeye ça
lışmalıdırlar. 1974'ten bu yana yaklaşık yirmi yıldır Kıbrıs'ta kesintisiz barış vardır. Türk Barış 
Harekâtından önceki yirmi yılda ise, Kıbrıs'ta sürekli çatışma vardı; önce Kıbrıslı Rumlarla İngi
lizler arasındaki çatışmalar, ardından Rumların Türklere, soykırım ölçüşüne varan saldınları ve o 
arada Kıbrıs Rum Kesiminin kendi içindeki fraksiyon çatışmaları vardı; fakat, Kıbrıs Barış Hare
kâtından beri geçen yirmi yıl içinde, Kıbrıs'ta, Kıbrıslı Rumların kendi içlerinde de Rumlarla Türk
ler arasında da tek bir çatışma olmamıştır, kesintisiz barış olmuştur. Yine, Türk Barış Harekâtından 
önce, Kıbrıs'ta, demokrasi yoktu. Oysa, şimdi, Türk Barış Harekâtını izleyen dönemde, hem Kıb
rıs Rum kesimi hem de Türk kesimi gerçek demokrasiye kavuşmuştur; hatta, Yunanistan'ı bile, al
tı yılı aşkın bir süre devam eden askerî cunta rejiminden kurtarıp, demokrasiye kavuşturma yolu
nu, Barış Harekâtıyla, Türkiye açmıştır. Yine, Türk Barış Harekâtından önce, Kıbrıs, Rumlarıyla, 
Türkleriyle yoksul bir adaydı; ama, yirmi yıldan bu yana Kıbrıs Rum ekonomisi, dış yardımların 
da katkısıyla, büyük ölçüde gelişmiştir ve Rumların uzun süredir devam eden insafsız ekonomik 
ambargosuna karşın, Kıbrıs Türk ekonomisi bile küçümsenemeyecek atılımlar yapmıştır. Onun 
için, Kıbrıs, bugün bir barış adaşıdır, güvenlik adaşıdır, demokrasi ve özgürlük adaşıdır, refah ve 
kalkınma adaşıdır. Ruanda'daki soykırım karşısında, Bosna-Hersek'teki insanlık faciası karşısında, 
Azerbaycan'daki Ermenistan saldırıları karşısında elleri kolları bağlı kalan kuruluşların veya dev
letlerin, sorun olmayan Kıbrıs'ı bir sorun haline getirmeye kalkışmaları asla kabul edilemez, ger
çek sorunlara gözlerini ve vicdanlarını kapatıp, sorun olmayan Kıbrıs'ı karıştırmaya hiçbir devle
tin veya kuruluşun hakkı olamaz. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimin başında belirttiğim gibi, önümüzdeki yılbaşından itibaren, 
güneydeki Kıbrıs Rum hükümetinin bütün Kıbrıs'ı, güya, temsilen, Avrupa Topluluğunda üyelik 
süreci başladığından itibaren, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbns Türklerinin durumu son derecede güç
leşecektir. Onun için, şimdiden, Türkiye önlemlerini almalı, bu orada, dediğim gibi, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetiyle Türkiye arasında bir özerklik ilişkisi kurulmalıdır. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genel Başkan. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkanım, Sayın Ecevit, Kıbns konusunda bizi aydınlat

tı, çok teşekkür ederiz; ancak, bu konuşma sırasında Hükümet sıralarında kimseyi göremedik. Bu 
nedenle, Hükümetin en kısa zamanda bu konuda bilgi vermesini arz ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, Sayın Ecevit, bu konuşmasını saat 13.00'ten sonra talep etti. Konu çok güncel oldu

ğu için bu isteği yerine getirdim; ama, Hükümete haber verme imkânı bulamamıştım. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — En kısa zamanda efendim... 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Tecrübenize hayranız Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Karadeniz Ekonomik İşbirliği Asamblesi Türk Kanadında açık bulunan bir üyelik için 

aday gösterilen milletvekiline ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1439) 
BAŞKAN— Gündemin, "Sunuşlar" bölümünde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

nın bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Anavatan Partisi Grubunca Karadeniz Ekonomik İşbirliği Asamblesi Türk Kanadında boş bu
lunan bir üyelik için Rize Milletvekili Ahmet Kabil aday gösterilmiştir. 

Anavatan Partisi Grubunca aday gösterilen üyenin ismi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış 
İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince Genel Kuru
lun bilgilerine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

V.-ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. — Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ilişkin DYP Grubu önerisi 
BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir 

önergesi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 2 Haziran 1994 Perşembe günü yaptığı toplantıda siyasî parti grupları 
arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu mad
desi gereğince, Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Turhan Tayan 

Doğru Yol Partisi Grubu Başkanvekili 
Öneri : 2.6.1994 tarihli "Gelen Kâğıtlar"da yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 669 sıra sayılı 

kanun tasarısının 48 saat geçmeden gündemin 28 inci sırasına; gündemin "Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 178 inci sırasında yer alan 620 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 29 uncu sırasına, 44 üncü sırada yer alan 167 sıra sayılı Kanun Teklifinin 30 uncu 
sırasına alınması önerilmiştir. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, 669 sıra sayılı kanun tasarısı hâlâ Genel Kuru
la gelmemiş bulunmaktadır. Ben talep ettim, matbaadan gelmediğini beyan ettiler; bunun zabıtla
ra geçmesini istiyorum. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Geldi efendim. 
BAŞKAN — Efendim, demek ki sizin oralara gelmemiş, bakın, arkadaşlarımızın elinde var. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Hayır efendim; memurunuz burada, "arşivde yok" diyor. 
BAŞKAN — Efendim, arzunuz zabıtlara geçmesi değil mi; geçti işte. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Burada efendim, takdim edelim. 
BAŞKAN — Doğru Yol Partisinin bu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 

İşler" kısmına geçiyoruz. 
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VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

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

BAŞKAN — Önce, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar

namenin görüşülmesine başlıyoruz. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın

da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı: 71) 
BAŞKAN — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenme

si Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesine başlıyoruz. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 

Bütçe Komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) 
BAŞKAN — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve 

Plan ve Bütçe komisyonları raporlarfnın görüşülmesine başlıyoruz. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
4. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 
BAŞKAN — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 

Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşülmesine başlıyoruz. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
5. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin 'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sayısı: 134) 
BAŞKAN — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddele

rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun görüşülmesine başlı
yoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
6. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın

da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Millet-
vekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı: 283) 

BAŞKAN — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasansı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum 
Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
porunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

- 3 8 5 -



T.B.M.M. B.-110 2.6.1994 0 : 1 

7. — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/553) (S. 
Sayısı: 391) 

BAŞKAN — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporla
rının görüşülmesine başlıyoruz; 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
8. —Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki 

Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355j 
(S. Sayısı: 66) 

BAŞKAN — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden DüzenlenmesineJDair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapo
runun görüşülmesine başlıyoruz. ' , 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
9. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 

ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11432) (S. Sayısı: 201) 

BAŞKAN — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşülmesine başlı
yoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
10. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmün

de Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 
1/319) (S. Sayısı: 58 ve 58'e 1 inci Ek) 

BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
11. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması

na Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru (1/160) (S. Sayısı: 111) \ 

BAŞKAN — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanunu ile ilgili kanun hükmündeki karar
namenin görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
12. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 
11155) (S. Sayısı: 112) ' 

BAŞKAN — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerin görüşülmesine başlıyoruz. 
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Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
13. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 
Sayılı Kanım Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Büatçe komisyonları raporları (1/137,1/181,1/52,1/62) 
(S. Sayısı: 116) 

BAŞKAN — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namelerin görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
14. — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kamın Hükmünde Kararname ile Adalet 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 
BAŞKAN — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 

Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşülmesine başlıyoruz. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
75. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka

rarname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı: 193) 

BAŞKAN — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
16. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı: 322) 

BAŞKAN — Arsa Ofisi Kanunu ile ilgili Kanun Hükmünde Kararname ve tasarının görüşül
mesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
17. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşanın, Haksız ve keyfi işlemle

riyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Madde
lerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılma
sına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337) 

BAŞKAN — (9/11) Esas No'lu Mclis Soruşturması Komisyonu Raporunun görüşülmesine 
başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
18. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyo
nu Raporu (11577) (S. Sayısı: 375) 
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BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
19. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 394) 
BAŞKAN — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporunun görüşülmesine başlıyoruz. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
20. — Yedi İlde Büyükşelıir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 395) 
BAŞKAN — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hük

münde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporunun görüşülmesine başlıyoruz. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
21. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 507 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/591) (S. Sayısı.' 404) 
BAŞKAN — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hak

kında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporunun görüşülmesine 
başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. ' 
Ertelenmiştir. 
22. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan 'dan Ülkemize Gelen 

Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hare
ket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı ve İlgi
li Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çe
lebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyiş-
leri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner
gesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) 

BAŞKAN — (9/16) Esas No'lu Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun görüşülmesine 
başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
23. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 

İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/574) (S. 
Sayısı: 554) 

BAŞKAN — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporunun 
görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
24. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/616) (S. Sayısı: 606) 
BAŞKAN — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşülmesi
ne başlıyoruz. 
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Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
25. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka

rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) 

BAŞKAN — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
26. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun Hükmün

de Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporla
rı (1/579) (S. Sayısı: 624) 

BAŞKAN — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
27. — Dışişleri Bakanlığının Teşkilatı ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 Sayılı Kanun Hük

münde Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İliş
kin 474 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Plan ve Bütçe Komisyonu Mütalaası ve Dışişleri ve 
Anayasa komisyonları raporları (1/47, 1/57, İ/320) (S. Sayısı: 632) 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
28. — Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hak

kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/712) (S. Sayısı: 669) (1) 
BAŞKAN — Alınan karar gereğince, Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli 

Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım... 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Karar yetersayısı istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar ye

tersayısı bulunamamıştır. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.45 

— © 

(1) 669 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16 .01 

BAŞKAN : Başkanvckili Vefa Tanır 
KÂTİP ÜYELER : İlhan Kaya (izmir), Kadir Bozkurt (Sinop) 

- . . • _ @ ' • . 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 110 uncu Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

28. — Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11712) (S. Sayısı: 669) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli 
ÇerçevesindeYaptırılması Hakkında Kanun Tasarısının görüşmesine kaldığımız yerden devam edi
yoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul 

edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmelere geçiyorum. 
Tasarının tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Güneş Taner; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; bugün görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının Genel Kurula alelacele getirilmesi, aslında o ka
dar önemsenecek bir konu değildir; ama, bir vakıadır. Kanaitimizce, tasarının alelacele getirilme
sinde mazur bir sebep de vardır: Özelleştirmede, Hükümetin bir kanadı, diğer kanadıyla aynı fikir
de olmadığı için, yap-işlet-devret modelini -ki, bu, Anavatan Partisinin çıkardığı bir modeldir- ara 
formül olarak işletmek ihtiyacını hissettikleri için getirmişlerdir. 

Dünyadaki değişen konjonktür, Türkiye'deki değişen konjonktür ve Türkiye'nin yatırım ihti
yacı, Türk insanına verilmesi gerekenlerin ihtiyacı, geçtiğimiz yıllarda yap-işlet-devret gibi bir mo
deli Türkiye'de uygulama zarureti getirmiştir ve geçmişe bakarsanız bu model başarıyla uygulan
mıştır. Bu konu, en tutucu kimselerin bile hayır diyemeyeceği neticelere gitmiştir. Nitekim, bugün 
bakıyorsunuz gerekli yerli sermayenin, gerekse yabancı sermayenin kendileri, mülkiyetin el değiş
tirmemesi koşuluyla, 49 senelik bir süre içerisinde, burada her türlü yatırımı yapacaklardır, Türk 
ekonomisine katkıda bulunacaklardır, buradan alacakları kârı alacaklardır, buradan sağladıkları 
kârdan vergi ödeyeceklerdir ve tabiî, kârlarını serbestçe yurt dışına transfer edeceklerdir, 49 sene 
geçtikten sonra da bu mülkiyeti devlete teslim edeceklerdir. 

Burada tenkit edeceğimiz hiçbir şey yoktur. Geç kalınmış bir iştir, bugün çıkarılmasından do
layı memnuniyet ifade ediyoruz, bu kanun tasarısına müspet oy vereceğimizi de ifade ediyorum. 
bununla beraber, Türkiye'nin bugünkü durumunu ve bugünkü durumu içinde Hükümetin tutumu
nu, Hükümetin buna karşı getirdiği çözümü size arz etmek istiyorum; çünkü, bu bahsettiğimiz ko
nu, Hükümetin tutum ve çözümleri içerisinden ayrılmayacak bir parçadır. 

Size, muhalefet partisi milletvekili olarak değil, bir milletvekili olarak seslenmek istiyorum. 
Sizlere burada gerçekleri ifade etmek istiyorum. Ne yaparsanız yapımz gerçekleri çarpıtmak müm-
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kün değildir. 2 Haziran 1994 tarihi itibariyle bugünkü Türkiye'nin gerçeklerine bakalım: Maalesef, 
ekonomi, ülkemizde alev alev yanmaktadır. 5 Nisan 1994 tarihinde çıkarılan ye çözüm olacağı id
dia edilen istikrar tedbirleri maalesef, çözüm olmaktan uzakta kalmaktadır. Hükümet, çözüm ola
rak, Türk siyasetinde, yıllardır, IMF gibi bir kuruluşa müracaat etmeme zorunluluğuna aldanarak, 
müracaat etmiş ve buradan sağlayacağı 700 milyon dolar ile, sanki Türkiye'nin içine düşmüş oldu
ğu bu ekonomik bataktan çıkacağı hissine kapılmıştır. 

Oysa, Türkiye'nin IMF'ye müracaat etmesi için de bir sebep yoktu. Bugün IMF ile yapılan 
anlaşmada alınan kararları, bu Hükümet rahatlıkla alır ve geçmişte olduğu gibi rahatlıkla uygula
yabilirdi. Mesela, kısa vadeli avansın azaltılması yapılabilirdi. Nitekim, bununla ilgili bir kanun da 
çıkardık. Demek ki, biz bunları yapabiliyoruz. Biz bunu yapabiliyorsak; yani, IMF illa kâğıtlar ya
zıp da "bunu yapın" deyince mi yapmak zorundayız? Kısa vadeli avansı çıkarmak veya belli bir 
seviyede tutmak için, illa ve illa bir kanun mu çıkarmak gerekiyordu? Hazine isterse bunu tutabi
lirdi. Biz de bunu böyle tutmuştuk. Anavatan Partisi iktidarda olduğu sırada, kısa vadede avans, li
mitin dörtte biri oranında kullanılıyordu. Bugün ise, tahkim edilen kısmı hariç, yüzde 100 oranın
da kullanılıyor. Bu yanlışı IMF söyleyince yapıyorsunuz. Kendimiz bunu tatbik edip de, Türki
ye'nin ekonomisini kuvvetlendireceğimiz bildiğimiz halde niye yapmıyoruz? Bu suali sormak la
zım. 

Yine IMF diyor ki, "Merkez Bankasından borçlanmayacaksınız" ve bunun üzerine biz Mer
kez Bankasından borçlanmaktan vazgeçiyoruz, piyasadan borçlanmaya dönüyoruz. Peki, bunu 
IMF söyledi diye niye yapıyorsunuz da, daha evvelki hükümetlerin bu konuda yaptıklarının aynı
sını uygulamaya devam etmediniz? Neticede, IMF'nin istediklerini yaptığınız takdirde -ki, yapmak 
mecburiyetindesiniz; çünkü, niyet mektubu verdiniz- maalesef, Türk ekonomisinin direksiyonunda 
frene aniden basmak zorunda kalırsınız. Şu anda bu frene maalesef aniden basılmıştır. Frene ani
den basıldığı için, biz siyasetçiler değil, maalesef ve maalesef, vatandaş, frenine basılan bu araba
nın camından dışarıya fırlamıştır. 

Bakınız, bundan birkaç ay evvel bu Mecliste özelleştirme konusu görüşülürken, özelleştirme
nin yapılmamasının sebebi; burada çalışan işçilerin işinden olacakları korkusu ve kuşkusu burada 
dile getirildi. O günden bugüne özelleştirilme konusunda bir adım atılmadı; ama, özel sektör, dev
letin yanlış icraatı yüzünden, şu ana kadar 100 bin kişiyi işten çıkardı. 

Bunu bir tenkit olarak görmeyiniz. Bu bir hakikattir. Acaba şunu söyleyebilir miyiz; özel sek
törün işten çıkardığı 100 bin işçi bizim vatandaşımız değil; ama, KİT'lerde çalışan, işten çıkarıla
cak olan işçilerimiz bizim vatandaşımız!.. Bence her ikisi de bizim vatandaşımız, her ikisinin de 
dertlerine çare bulmak lazım. Size burada defalarca ifade ettik. Yapıcı muhalefet yaparak, bugün, 
bizim eskiden getirdiğimiz bir şeyin doğru olduğuna inandığımız için siz getiriyorsunuz diye red
detmiyoruz; doğru olduğuna inandığımız için burada kabul ediyoruz. Size dedik ki, "Geliniz, bu
rada kapatılacak tesisler varsa, Zonguldak Limanını serbest bölge yapın, Kafadenize dönük bir 
Hong Kong, bir Singapur gibi olsun, burada çalışan insanlara yeni yatırım imkânları gelsin, yeni iş 
sahaları açılsın; eğer işyerleri kapatılacak ve işsiz durumda bırakılacak olan insanlar varsa, buralar
dan ekmek kazansın. Gelin aynısını İskenderun'da yapın" Bir kararname meselesidir ve Hükümet 
bununla ilgili bir kararnameyi çok görmektedir. Peki, neticede ne olmuştur? İşi dalgalanmaya bı
rakmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bazı konular vardır ki, dalgalanmaya bırakamazsınız. Mesela, dövizi dal
galanmaya bırakırsınız, döviz 40 bin liraya çıkar, 32 bin liraya iner; ha, bundan o menfaat sağlar, 
bu menfaat sağlar; bunlar tartışılır, bu olur; bu, ekonominin kaidelerinden bir tanesidir; ama, vatan
daşın midesindeki ekmeği ilgilendiren konuları dalgalanmaya bırakamazsınız; çünkü, işsizliğin art-
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tığı, nüfusunun her sene yüzde 2,4 büyüdüğü Türkiye'de, siz, her sene 750 bin gence iş yaratmak 
zorundasınız. Bu, Anayasa tarafından, devlete ve hükümetlere verilmiş olan bir görevdir. Böyle bir 
ortamda, Hükümetin, işsizliği artırabilecek kararlarını desteklememiz veya buna göz yummamız, 
bunu dile getirmememiz mümkün değildir ve bu durumda, İktidar mensubu milletvekillerini görev
lerini yapmaya davet etmemiz en tabiî hakkımızdır. . .- • 

Bakınız, birkaç gündür Türkiye'de bazı olaylar oluyor, farkında mısınız? Birincisi, benzin me
selesi. Türkiye'de benzin fiyatlarını özel sektör artırmıştır. Niye artırmıştır? Çünkü, serbest bırakı
lan bir fiyat, eğer maliyeti karşılamıyorsa, artırılacaktır. Hükümet ne yapmıştır? Sorumlu Bakan, 
sanki, kendisinin böyle bir kumarı oynamaya hakkı ve yetkisi varmış gibi, tembih edici durumlar
la özel şirketlere, "ben, size belli rafinerilerden benzin vermem efendim" demiştir ve Türkiye'de 
ikili fiyat meydana getirmiştir; Petrol Ofisi istasyonlarında bir fiyat, özel sektör istasyonlarında 
başka fiyat... Ne yapacaktır? Bu şiddetle, öbürlerini ithalat yapmaya zorlayacaktır, belki üç beş gün 
geçecektir; ama, bu arada birileri malı götürecektir, birileri bu işten çok büyük para kazanacaktır. 
Bu doğru mudur? Yani, serbest piyasa ekonomisini biz söylüyoruz, tamam; ama siz de söylüyor
sunuz, Hükümet de söylüyor, Sayın Başbakan da söylüyor. Siz, buna müdahale etmezseniz, Mer
kez Bankasının, sabahleyin dövize müdahale etmek için para sattığı; akşamleyin de devalüasyon 
yaptığı olayda, devlet nasıl zarar ettiyse, burada da bir zarar söz konusudur. 

Sevgili arkadaşlarım, peki, bu zararı kim ödeyecektir. Bu zararı, sonunda vatandaş ödüyor, so
nunda Türkiye ödüyor ve biz, maalesef, böyle yerleri kaçırıyoruz; ondan sonra, ufak yerlerden pa
ra yakalamaya çalışıyoruz. 

Yine, biraz evvel, Sayın Zaimoğlu, otomotiv sektörünün durumunun ne kadar içler acısı oldu
ğunu size burada izah etmeye çalıştı; ben dikkat ettim, arkadaşlarım pek de can kulağıyla dinleme
diler. 

Bakın, Türkiye'de otomotiv sektörü zor durumdaysa, "bu, Hükümeti ilgilendirmez" diyeme
yiz. Niye ilgilendirir biliyor musunuz: Eğer buradan işçi çıkarılırsa, bu işçi, kazancı olmayacağı 
için, bu devlete yük olur; işçi, para kazanamazsa devlete vergi ödeyemez; burada üretilen mamul 
satılamazsa, siz devlet olarak bundan vergi tahsil edemezsiniz; bu şirket eğer kârlı olamazsa, bu şir
ketten Kurumlar Vergisi alamazsınız. Oysa, biz bütçeyi yaparken, hesap kitap yapıyoruz, "Türki
ye'de bunlar bunlar olacak, buradan biz bu kadar kazanç alacağız, buradan da bu geliri sağlayaca
ğız" diyoruz. Bu gelir sağlanmıyor. Oysa, Hükümet, burada, kâğıt üzerinde alacağını tahmin etti
ği rakamda ısrar etmeyip de, KDV fiyatlarını indirseydi, piyasaya birazcık mal gelirdi, piyasada bir 
heyecan olurdu, bir işlem olurdu, bundan bütün Türkiye nasiplenirdi, devlet de vergi geliri alırdı. 
Şimdi bu devlet vergi geliri alamıyor. 

Hiç kusura bakmasınlar; ama, Hükümet size gerçeği söylemiyor, ben size arz edeceğim. Bu 
yüzde 50 net faizle toplanan para niçin toplanmaktadır biliyor musunuz? Bu para, memur ve emek
li maaşını ödemek için toplanıyor. Bu parayı bu ay da toplayacağız, önümüzdeki ayda toplayaca
ğız, ondan sonraki ayda toplayacağız. Düşünebiliyor musunuz bir devleti, ödemelerini vergi gelir
leriyle değil, piyasadan aşırı faizle para toplayarak yapıyor; âdeta Banker Kastelli'nin yaptığı gibi 
bir sistemle hareket ediyor. 

Banker Kastelli ne yapmıştı? Banker Kastelli, güzel bir saadet zinciri bulmuştu. Demişti ki, 
"Türkiye'nin bir yerinde yüksek fiyatla paraya ihtiyacı olan insanlar var, ben de, o zaman, yüksek 
faizle para toplayayım, bunu götüreyim, onlara yatırayım; onlar da bunu kullansınlar, sonra parayı 
bana ödesinler, aradaki fark da benim kârım olsun." Bu niyetle başladı; ama, gelin görün ki, o, gö
revi olmamasına rağmen bir bankacılık işlemine girdi. Halbuki bankacılığın kendine has kaide ve 
kuralları vardır. O kurallara dikkat etmediği için, tek başına bu işleri yapabilirim zannettiği için sis
tem çöktü ve o günün bir Başbakan Yardımcısı ile Maliye Bakanı görevlerinden oldular. Bugünkü 
rakamlarla 1 trilyon lira civarında bir miktardı. 
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Gelin görün, bugün devletten büyük hiçbir şey yok, en büyük devlet; ama, devlet, o günkü 
Banker Kastelli hadisesine bakıyor ve âdeta ona imrenerek onun haline gelmeye çalışıyor. Banker 
Kastelli'yi denetleyen bir devlet vardı. Vatandaşın mağdur olmaması için görevini yaptı, işi bitir
di. Bugün, Ödünç Para Verme Kanun Tasarısı vardı, erteledik. O, bunun şartlarını gösteriyordu kim 
neyi nasıl yapar diye. İyi de, devlet bu işi yanlış yapınca devlete kim "dur" diyecek; bu Hüküme
tin yapmış olduğu bu yanlış icraata kim dur diyecek? 

Muhterem arkadaşlarım, serbest ekonominin çeşitli kaideleri vardır. Bunu bir kere daha bura
da ifade etmekte fayda görüyorum. Bunlardan bir tanesi; zorlama olmazsa piyasada bir fiyat, gör
düğü yerden aşağı düşmez. Şimdi, devlet, üç aylık mevduata yüzde 50 net faiz vermiştir. Bu ne de
mektir? Bu demektir ki, bankada mevduat tutan diğer vatandaşlar da buna itibar edeceklerdir ve 
bankalardan yüzde 50 net mevduat faizi isteyeceklerdir. Şimdi biz biliyoruz ki, yüzde 50 net mev
duat faizinin bileşik faizi senelik yüzde 406 ediyor. Aynısını bankalar vermeye kalksa yüzde 
500'ün üzerine çıkar. Çünkü onlar mevduat munzam karşılığını da ayırıyorlar. 

Yine biliyoruz ki, bu 20 trilyon liranın yüzde 90'ı bankalardan çekilen paradır. Yani vatandaş, 
bankalardan tasarrufunu çekiyor, gidip devletin kâğıdını alıyor. O zaman ne olacaktır? Demek ki, 
bankalar da bu yarışa girmek zorunda kalacaklardır. Bu yarışı kim başlatıyor? Hükümet başlatıyor. 
Bir taraftan siz kanun koyucu olarak bankalara "aman siz faizi yükseltmeyin, bu yanlış yola gidi
yor biz bunun altından kalkamayız" diyorsunuz, öte yandan faiz yarışını başlatıp, bunun altından 
kalkacağınızı zannediyorsunuz. Peki bu saadet zinciri -Sayın Başkanın çok sık kullandığı bir laf-
nerede kopacak? 

MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) - Fesat zinciri, saadet zinciri değil. Bunun 
saadet zinciriyle ne alakası var? 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Eğer bu rakamlar olursa, daha evvel kendisinin ifade ettiği dı
şarıdan gelen bu 3 milyar dolar, Türkiye'ye tekrar bu şekilde gelir mi acaba; ama, Sayın Başbakan 
bunun böyle olacağını zannediyor. 

Eğer bir ülkede faizler hak etmediği yere çekilirse, eğer bir ülkede ekonomi, kötü yönetilirse, 
eğer bir ülkede işlerin kötüye gittiğini bütün ülkenin vatandaşları bilir ve bunu açıkça ifade ederse, 
eğer bir ülkede bankacılık sistemi çökerse, eğer bir ülkede sanayi çökerse, eğer bir ülkede sanayii, 
faizini ve anaparasını ödeyemeyecek hale gelirse, bu işin içerisinden kurtulmanın yolu nerede ara
nır zannedersiniz? Eğer vatandaş, devlete olan güvencesi olarak, "bu işi bizden daha iyi bilenler 
var" diyeceği yerde "yahu, bunlar, bu işi, bizim Kastelli'den de kötü biliyormuş" derse, siz, gelin, 
burada bir çözüm arayın!.. 

Bakın, siz çözümü nerede arıyorsunuz ben size söyleyeyim: Ben, Anamuhalefet Partisi Millet
vekiliyim ve gururla görevimi yapıyorum, aynen, bundan sekiz sene evvel bu Mecliste Hükümet 
kanadında oturduğum gibi. Ben, eğer, burada muhalefet yapıyorum diye, siz, bu Meclisi çalıştırır-
sanız iyi bir iş yaparsınız; ama, yok, Meclisi çalıştırma yoluna gitmeyip de, başka yollar arayıp, be
nim sesimi kısmaya kalkarsanız, bu, demokrasiye sığmaz; demokrasinin ayıbı olur. Nitekim, bu
gün, Hükümetin üyeleri, benim sesimi kısmak için bir girişimde bulundular. Nasıl olduğunu arz 
edeyim size: Sümerbankın veya Sümer Holdingin Genel Müdürü beni icraya verdi beyefendiler! 
Beni niye icraya verdi biliyor musunuz; bakanlığım dönemimde, Sümerbank Genel Müdürüne loj
man kiralanmasına müsaade ettiğim için. Sümer Holdingin Genel Müdürü düşünmüş, taşınmız, 
"Bu adam Anamuhalefet Partisi üyesi, ben bunun sesini kısarım, biz bunu icraya verelim" demiş. 
Ne olmuş? O günkü genel müdürün oturduğu lojmanın kirasını, bugüne kadar birikmiş olan faizi 
ve mürekkep faiziyle birlikte 267 milyon lira olarak benden istiyor. Niye benden istiyor? Sorumlu 
bakan olarak onay vermişim. Olabilir. Eğer ben yanlış yaptıysam, yapışın yakama. Bu Meclis bu
nun için... Getirin buraya, sorun; ama, hayır, mahkemeye gidiyor. Bana bir icra kâğıdı geldi, "yedi 
gün içinde bunu ödeyin, yoksa gereken yapılacaktır" diye. Biz itirazımızı yaptık. Yaptık da, sora-
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rım ben size: Biz ne yaptık? Sizler de milletvekilisiniz; bugün bu koltuklarda oturuyorsunuz, yarın 
bu koltuklardan kalkacaksınız. Anavatan Partisi 1984 senesinde iktidara geldiği zaman Mecliste 
bekleyen 600 küsur dosyayı, siyasî nedenlerle verildiği için, affetti. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlamaya gayret edelim. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkan. ' 
Niye yaptık? Siyaset, siyaset amacıyla yapılır. Yanlış yapılıyorsa, hakkını sormak bu Mecli

sin görevidir; yapışın yakasına, devlet elinizdedir; ama, kalkıp, böyle küçük numaralarla... Devle
tin bir genel müdürü kalkacak, lojman tutulmasına müsaade ettim diye benden hesap soracak... Ha, 
bir ülke vardır ki, o ülkede hiçbir bürokrat lojmanda «oturmuyordur; bu sorulur. Şimdi lojmanda 
oturan sayın bakanlara bakalım, lojmanda oturan devlet memurlarına bakalım, sözleşmeli persone
le bakalım ve siz kalkın, böyle ufak işlerle benim sesimi kesmeye çalışın... Kesemezsiniz. Demok
rasilerde sesi kesmenin yolu, karşısına gerçeği koymaktır; ama, böyle ucuz yollarla, basit yollarla, 
gündemi değiştirerek, vatandaşın inandığı, temiz bildiği insanlara çamur atarak, leke atarak, üzer
lerine giderek bunu yapmaya kalkarsanız, bugün kırdığınız testiyi yarın dolduramazsınız; kırılan 
testi de hiçbir zaman eski haline gelmez; bugün ve yarın hiçbir bakan hiçbir şeyin altına imza ata
maz. 

Ve siz bu yollar içerisinde geleceksiniz, yap-işlet-devret formülüyle 49 sene imkân yaratacak
sınız. Ben, bunun altına imza atacak bir tek bürokrat görmüyorum. Bunun altına imza atabilecek 
oîan... • 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen bağlayalım. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan, son cümlem. 
... hiçbir tane siyasî göremiyorum, çünkü, bundan sonra gelecek iktidarlar -kim olursa olsun-

başlattığınız bu yolda devam edeceklerdir; gerçeklerle değil, siyasetin kirli yapılış şekilleriyle siz
lere rücu edeceklerdir. 

Sayın Başbakan sıcak parayı hiç sevmez; belini kırdığını defalarca ifade etti. Şimdi yüzde 
50'lik bir faiz getirdi. Yüzde 50'lik faizin rantıyla kur farkı arasındaki fark, yüzde 20'den fazladır. 
Demek ki, Sayın Başbakan, sıcak paraya bir davetiye çıkardı. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Şimdi ben Sayın Başbakana soruyorum: Hangisi doğru Sayın Başbakan? O gün söylediğiniz, 
sıcak paraya karşı olduğunuz beyanat mı doğru; yoksa bugün üç aylık faizi yüzde 50'ye getirip de 
sıcak parayı davet ettiğiniz mi doğru? O mu yanlış, bu mu yanlış? 

MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) — Yabancı para Türkiye'ye girmez, güven 
ortamı yok. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şimdi, bu duygu ve düşüncelerle, bu Hükümetin, bir an evvel, 
gerçekleri ve ülke yararına olan işleri yapmasını ümit ederek, bu memleketin her şeyinin hayrına 
olmasını istiyoruz. Gelin, bu memleketi hep beraber düzeltelim, şu ekonomik yangından kurtara
lım, şu siyasî istikrarsızlıktan kurtaralım; gelin, bu memleketi hak ettiği yere beraberce götürelim. 
Aksi takdirde, bunun hesabını belki bu dünyada veremeyebiliriz; ama, öteki dünyada, bilin, er ve
ya geç bunun hesabı sorulur ve bunun hesabı ödenir. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. * 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. 
(RP sıralarından alkışlar) 
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RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; gö
rüşülmekte olan 669 sıra sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesin
de Yaptırılması Hakkında Kanun Tasarısının genili üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış 
bulunmaktayım. . 

Muhterem arkadaşlar, 2 nci maddede uzun uzun sayıldığı üzere, bu kanun tasarısı, köprü, tü
nel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi, kanalizasyon, haberleşme, enerji, üretim, 
iletim, dağıtım, maden ve işletmeleri, fabrika ve benzerî tesisler, çevre kirliliğini önleyici yatırım
lar, otoyol, demiryolu, yeraltı ve yerüstü otoparkı ve sivil kullanıma yönelik deniz ve havalimanla
rı ve benzerî yatırım ve hizmetlerin yaptırılması, işletilmesi ve devredilmesi konularının, yap-işlet-
devret modeliyle yaptırmayı ihtiva eden bir tasarı. Bu söylediğim yatırım sahalarını dikkate aldığı
mızda, bunların içinde bir şehrin kanalizasyonu var, içme şüyu var, otoparkı var ve her şeyi var. 
Madde, bu yatırım sahaları sayıldıktan sonra "ve benzeri" diye devam ettiğine göre, Hükümet, her
halde bu işi götüremeyeceğine kanaat getirdiği için, Türkiye'yi toptan ihale edecek birtakım pat
ronlar arıyor. 

Tabiî, tavsiye ederim, böyle küçük küçük şirketlerle uğraşmasınlar, uluslararası büyük şirket
ler var - bazen bunlar '"Biz, ayda değiliz; ama, dünyanın her yerindeyiz" diye ilan verirler- bu şir
ketlerden birini, ikisini çağırsınlar -İki tane olsun ki, bir ölçüde rekabet şartlan olur- bunlara, Tür
kiye'nin yönetimini toptan ihale etsinler, teslim etsinler ve bunlar da, "23 Nisan Hükümeti" gibi bir 
tarafta otursunlar ve seyretsinler!.. 

Değerli arkadaşlar, aslında, bu kanun tasarısıyla getirilmek istenen yap-işlet-devret modeli, 
Türkiye'de ilk defa uygulanmıyor ki... Biz, bütün Tanzimat Döneminde bunu yaşadık; o zaman de
miryollarını yaptırdık, İzmir - Aydın demiryolunu yaptırdık; Rumeli demiryollarını yaptırdık; is
tanbul'un içme suları işini Fransız şirketine verdik; denizlerimizde, limanlar arasında ulaşımı, 
Fransız, İngiliz şirketlerine verdik. Verdik; ama, sonunda da, memleketin gelir kaynaklan, vatan
daşın tüketim için yaptığı harcamalar, yabancı şirketlerin cebine girdi, Türkiye giderek malî ipotek 
altına girdi ve arkasından da Düyuni Umumiye geldi, Muharrem Kararnamesi geldi, malî iflas gel
di ve arkasından Osmanlı Devletinin çöküşü geldi, Anadolu'nun işgali geldi. 

Anadolu işgale uğradığı zaman, 1918 yılında, birçok memleket münevveri dahi, "Biz , Fatih
lerden, Kanunilerden, Yavuzlardan devraldığımız bu memleketi yönetemiyoruz, çökerttik, dağıttık, 
bizde yönetim kabiliyeti yok. Amerikan mandası isteyelim de, bakın, Amerikalılar Filipinleri dahi 
aldılar, yönetiyorlar, bizi de yönetsinler" dediler. Bazıları, "Hayır, İngiltere daha yakın, İngiliz Mu-
hibler Cemiyetini kuralım da, İngiliz dominyonu, sömürgesi olalım" diye bir fikir ortaya attılar. 
Ama, milliyetperverler, vatanseverler de, buna karşı, "Hayır, biz memleketimizi işgalden de kurta
racağız, kalkındıracağız da.." diyerek, Reddi İlhak cemiyetlerini kurdular, Müdafaa-i Hukuk cemi
yetlerini kurdular, İzmir'den - Erzurum'a, Edirne'den - Gaziantep'e bütün Türkiye sathı, işgale 
karşı, sömürgeye karşı, kapitülasyonlara karşı çıkarak, bunların toptan tasfiyesi için ayağa kalktı; 
siviliylc askeriyle, sarıkhsıyla kalpaklısıyla, köylüsüyle şehirlisiyle bir millet şaha kalktı, ayağa 
kalktı... İşte millî mücadelenin tarihi budur. 

Gazi Mustafa Kemal Paşaların, Karabekirlerin, İsmet Paşaların, nice nice isimsiz kahramanla
rın o mücadelesi, bu azim ve kararlılıkla yapılmış ve yürütülmüştür. Maalesef, memleketi yöneten
ler, şimdi, bir acziyet içinde memleketi, içme suyuna kadar, otoparkına kadar, hepsini, yabancılara 
verecek bir noktaya getirmiş bulunmaktadır. 

Hükümetin bu kanun tasarısını neden bu kadar acele olarak Meclise getirdiğini merak etmiş
tim; onu çözdüm. Neden?.. Çünkü, özelleştirmeyle ilgili buradan çıkarmış olduğu yetki kanunu, 
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Anayasa Mahkemesindedir; büyük ihtimalle, yine, 1993 yılında olduğu gibi iptal edilecektir; bu tı
kanıklığı önlemek için de alelacele birtakım kaynaklar bulmak ve kendilerince çözüm üretmek için 
acele bu kanun tasarısını getirmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, bu kanun tasarısının burada yazılan, burada maddeler halinde ortaya koyu
lan ifadeleri mühim değil. Bunun genel manasını değerlendirmek lazım. Bu, nihayet bir çerçeve ka
nun tasarısıdır. 

Değerli arkadaşlar, bu, yap-işlet-devret modeli halka tükettirilecek, halka hizmetler kullandı
rılacak; ama kârı dışarıya taşınacak... Temsilde hata olmaz, affınıza sığınarak söylüyorum, milleti
miz âdeta bir sağmal inek gibi sağılacaktır. » 

İkincisi, bu model, gerekçede ve metinde ifade edildiği gibi, memlekette teknoloji getirmez; 
bu, kendini aldatmadır. Bunlar getirirler, kurarlar, işletilirler, hurdasını, enkazını bırakıp giderler. 
Niye?,. Siz, araştırmasına, dizaynına girmediğiniz bir sahada teknolojik yetenek kazanamazsınız. 
Aldığınız teknoloji bir süre sonra demode hale gelir, hurda heline gelir. Yine yeni bir "yap-işlet-
devret" modeli bulup, getirip bunu yaptırmaya mecbursunuz. İşte bugün zaten KİT'lerde karşılaş
tığımız durum budur. 

Değerli arkadaşlar, yani bu, teknolojik bakımdan da Türkiye'ye bir şeyi getirmez. Bu model, 
biraz evvel de söylediğim gibi, bir tanzimat modelidir. Cumhuriyetin ilk yılları ise, tanzimat döne
minden, Türkiye'nin yarı sömürgeleştirildiği, kapitalüsyonlarla sömürgeleştirildiği, Osmanlının 
son 100 - 150 yıllık döneminden kalan tesislerin millileştirilmesiyle geçmiştir. 

Bakınız, Lozan Antlaşması görüşmelerinde, Murahhas Heyeti ve başında bulunan Merhum İs
met Paşa, İngilizler, Fransızlar ve müstevliler tarafından dayatılan hükümlere karşı çıktığı zaman 
Lord Curzon'un aynen ifadesi şudur: "İsmet Paşa, İsmet Paşa, bu reddettiklerini cebimize koyuyo
ruz; günü gelecek bunları çıkaracağız ve hepsini size kabul ettireceğiz." İşte, bugün, Türkiye'de 
olan budur. Maalesef, bu beceriksiz iktidarlar, beceriksiz yönetimler, Batı taklitçisi ve millî hedef
lerden uzak olan bu iktidarlar, İsmet Paşa ve arkadaşlarının reddettiği o şartların hepsini, bugün, 
adım adım kabul etmektedirler. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye bu noktaya, bu hedefe bir günde, bir ayda, bir yılda gelmedi; bu, 
uzun bir süredir, âdeta özel bir güç ve gizli mihraklar tarafından hazırlanmış bulunmaktadır. Bil
hassa 1960'lı, 1970'li yıllarda memleketimiz sanayileşsin diye, yurt dışındaki milyonlarca işçimi
zin, yurdumuzdaki köylümüzün, esnafımızın, memurumuzun ve bütün topluluklarımızın elbirliğiy
le, gönül birliğiyle, benim memleketimde de Avrupa'daki gibi bir sanayi tesisi olsun, üretim olsun, 
refah olsun, kalkınma olsun diye yapmış oldukları gayretlerle, kendi kaynaklarından, gelirlerinden 
tasarruf ettikleri sermayeleri bir araya getirerek kurmuş oldukları yüzlerce halk şirketinin hepsi, 
maalesef, Türkiye'de son onyedi yıldan beri uygulanan vahşi kapitalizmin getirdiği bir yüksek fa
iz ve bir yüksek enflasyonla çökertilmiştir. 

Arkasından, ikinci hedef, büyük sermayenin, iç ve dış çevrelerin, "Türkiye'de mutlaka bunla
rın da çökertilmesi lazım ki, Türkiye ile istediğimiz gibi oynayalım, Türkiye'yi istediğimiz gibi 
yönlendirelim, istediğimiz gibi baskı altında tutalım" dedikleri, bir direnme noktası gibi görünen 
KİT'lerin çökertilmesi idi. Maalesef, KİT'ler de son on yılda, kasten, ihmalle, gafletle çökertilmiş 
bulunmaktadır/Yüksek faizle, geri teknolojiye mahkûm edilerek, kötü yönetimlere maruz bırakıla
rak ve siyasilerin çiftliği gibi kullanılarak çökertilmiş bulunmaktadır. Bakın, bugün bu KİT'lerin 
hali budur. Vah zavallı Türkiye ki, binbir emekle, binbir gayretle ve yılların alın teriyle kurulmuş 
olan bu tesislerin hepsi, bugün âdeta birer hurdalık haline getirilmiştir. 

Size bir tane misal arz edeyim: 1970'li yıllarda Çankırı'da kazı makineleri için bir tesis kurul
muştur. Ardından, 12 Eylül yönetimi döneminde, "hayır, burada kazı makineleri yapılmasın, bura-
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da savunma sanayii ile ilgili, uçaksavar topları yapılması için, Oerlikon'la lisans anlaşması yapıl
sın" denilerek yeni bir tesis yapımına geçildi. Ben, bu tesisi bir vesileyle gittim, gezdim, gördüm. 
Fevkalade ileri tezgâhları, teknolojisi olan bir tesis; ama, yüzde 10 kapasiteyle çalışıyordu. Bu te
sisin araştırma mühendisi, araştırma bölümü ve yetenekli elemanları yoktu; tesis, sağ olsunlar, bi
zim siyasilerimizin, sağdan soldan doldurduğu, yetenek bakımından fevkalade yetersiz birtakım 
kadrolara teslim edilmiş durumdaydı. Bu tesisin yöneticileri de bunları ifade etmişlerdi. Şimdi du
yuyoruz ki, bu tesiste Ocrlikon lisansıyla imal edilmekte olan uçaksavar topları da demoda hale 
geldiği için, "ya bu tesisi kapatalım veya yeni bir lisans arayalım" şeklinde birtakım arayışların 
içindeyiz... 

Değerli arkadaşlar, bu kafayla bu memleket kalkınır mı?!. Bu kafayla çiftlik dahi yönetemez
siniz! Söylemek istediğim budur. (RP sıralarından alkışlar) Hangi iktidar gelirse gelsin, mutlaka 
başarısızlığa mahkûmuz. Biz kafayı değiştirmeye mecburuz; ihtiyaca göre, maslahata göre, hedefe 
göre gerekli teknolojiyi, yönetimi getirip koymaya mecburuz. Bu sahada başarılı olanlar vardır; bu
rada detayına, tafsilatına girmek istemiyorum. 

Hemen şurada, Ankara'ya 80 kilometre mesafedeki Polatlı'da kazı makineleri fabrikası kurul
muştu. İnşaat makineleri dediğimiz dozerler, greyderler, ekskavatörler vesaire için lisans alındı, bü
tün makineler alındı. Eskişehir Yolu üzerinde, Sakarya Nehrinin hemen kenarında gördüğünüz, 44 
dönüm (44 bin metrekare) kapalı sahası olan bir tesistir. Maalesef, işletmeye açılmadı, uzun süre 
muattal vaziyette bırakıldı; bilahara oradaki tezgârlar ihaleyle tek tek satıldı. Bundan iki yıl önce, 
buradaki bir müzakerat sırasında Sayın Sanayi Bakanına meseleyi sorduğumda bana verdikleri ce-
vapda, "Sayın Ayhan, orada bir fabrika yok, sadece bir şeker deposu var" demişlerdi. İşte, memle
ketin, sanayileşme hamlesini terk edip de birtakım maceralarla kalkınması yolunu arayan hükümet
lerin bugün memleketi getirdiği hüsran dolu manzara budur. 

Değerli arkadaşlarım, biz, sanayileşme hedefini kaybettiğimiz sürece, yap-işlet-devrete de gir
sek, başka şeye de girsek, kalkınmamız mümkün değildir. Bu kefereler bizi kalkmdırmayacaktır. 
Biz, teknolojiye hâkim olmadıkça, araştırmaya önem vermedikçe, kendi öz tesislerimizi güçlendir-
medikçe, bilesiniz ki, on sene sonra, çok daha vahim şartlarda, burada, bu meseleleri konuşmaya 
mecbur kalacağız. 

18 inci Yüzyılda, devrin İngiliz Başbakanının bir ifadesi var, diyor ki: "Biz, sahip olduğumuz 
ilme, fenne, teknolojiye hiçbir zaman sömürgelerimizin sahip olmasına meydan vermeyiz, müsa
ade etmeyiz." 

Onun için, biz meselemizi bilip takip etmedikçe, başarılı olmamız mümkün değildir. 

Son on sene içerisindeki Devlet Planlama Teşkilatının rakamlarına bakınız; memleketimizde 
yapılan sabit sermaye yatırımları ne tarafa doğru kaymış... Kaydığı nokta şu: 1980 öncesi sanayi
leşme gayretleri içinde, toplam sabit sermaye yatırımları içinde özel sektör ve kamu sektörünün pa
yı yüzde 30-31 mertebesinde iken, maalesef, müteakip yıllarda, tedricen, azala azala yüzde 13-14 
mertebesine düşmüş durumdadır. Bugünkü işsizliğin sebebi budur, bugünkü fukaralığın sebebi bu
dur, bugünkü geriliğin sebebi budur. Bunu, burada hiçbir siyasî partiyi ve iktidarı itham etmek için 
söylemiyorum. Biz eğer bu nakisaları, bu eksiklikleri, bu hataları görür de, bunları toparlayacak is
tikamette bir millî kalkınma ve sanayileşme programına yönelirsek, ancak meselelerin altından 
kalkmamız ancak mümkün olur. Maalesef, bugünkü Hükümeti de, bu istikamette hu tavır ve karar
lılık içinde görmediğimizi üzülerek ifade etmek istiyorum; zira, ikibuçuk yıldır devam eden DYP-
SHP Hükümetlerinin memleketi bugün getirdiği nokta fevkalade vahimdin Bugün Hükümet yüz-
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de 406 faizle para toplamakta, bununla maaş ödemekte, bununla cari giderlerini karşılamaktadır. 
Bu faizle nerede sanayi olur, nerede yatırım olur, nerede üretim olur değerli arkadaşlar? Basit faizi 
yüzde 200 aldığınız takdirde; eğer bankalar da bu seviyede faizle para toplamaya mecbur kalırlar
sa -ki, kalacaklardır- bankaların sanayi ve iş hayatına verebilecekleri kredilerin maliyeti de -dispo-
nibilite ve mevduat munzam karşılığı gibi Merkez Bankasında birtakım stopajlar ve blokajlar sebe
biyle- aşağı yukarı yüzde 600'ü bulmaktadır. Bunun manası, 1 milyar lira kredi alan bir iş adamı, 
yıl sonunda bankaya bunu 7 milyar lira olarak geriye ödeyecektir. Böyle bir iş hayatı var mıdır, 
böyle bir ticaret hayatı var mıdır; varsa buyurun gösterin değerli arkadaşlarım... 

BAŞKAN - Lütfen Bağlayalım... 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Tamamlıyorum efendim; zaten bir dakikadan fazla vaktim var, 
toparlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, işte, memleketin manzarai umumiyesi budur. Ben, bu çerçeve içinde, 
bütün bu şartlar içinde, DYP-SHP Hükümetinden, aynı gruplara mensup birçok milletvekili arka
daşımızın da memnun olmadığını, bu gidişten fevkalade rahatsız olduğunu, bu gidişin en kısa za
manda sona erdirilmesi kararlılığı içinde olduğunu biliyorum. Bunu biliyorum da, maalesef, bu uy
gulamaların içinde Sosyaldemokrat Halkçı Partinin nasıl bulunabildiğini de bir türlü izah edemiyo
rum... (RP sıralarından alkışlar) Hani Küvayı Milliyeciler, hangi Müdafaai Hukukçular, hani mem
lekette millî sanayi kurulsun diye, benim ilkokulda bulunduğum günlerde, "yerli mallar haftası" 
tertip eden zihniyetler?. Nereye gitti?.. Kayboldu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Devam edin Sayın Ayhan. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Türkiye'yi -Allah korusun- orta vadede bir sömürge haline ge

tirecek olan bu politikalara destek vermektedirler; işte asıl izahı zor olan nokta budur. 
Muhterem kardeşlerim, bunları arz ettim; hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından al

kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Gruplar adına başka söz talebi yoktur. 

Şahsı adına Sayın Algan Hacaloğlu, buyurun. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Sayın Başkan, galiba ses ayarı bozuk; arkadaşımızın sesi de biraz 
değişik; ses biraz kısılsa daha iyi olur sanıyorum. 

BAŞKAN - Fazla mı geliyor? 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Arkadaşımızın sesi biraz değişik, ses biraz kısılsa iyi olur. 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Sizi rahatsız mı etti?! Son cümleleri rahatsız etti herhalde. 
BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, buyurun efendim. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Bazı Yatırım ve Hiz

metlerin Yap-lşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılmasına ilişkin Yasa Tasarısı üzerinde şah
sım adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye içinde bulunduğu ekonomik krizi aşmanın yollarının arayışı içinde, Türkiye, bir do
lar, bir TL kapanma sıkışmış görüntüde. Sorunun temelinde TL'nin itibarını yitirmesi ve TL'den 
kaçış yatmakta. Onun da özünde, özellikle, kamu kesiminin iki yakasının bir araya getirilemeyişi 
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ve çok büyük kamu açıkları yatmakta; ama, sorunu daha geçmişiyle incelediğimizde; son on yıldır, 
yani uzunca bir süredir ülkede reel ekonominin, üretim ekonomisinin, yatırımın yeterince gözetil-
mediği, sabit sermaye stoklarında millî gelirdeki artış oranında bir gelişme sağlanamadığı, tekno
lojik yapılanmada yeterince bir aşama sağlanamadığı görülür. Sorunun temeli, 1993'te yaşadığımız 
yüzde 7'lik yapay büyümenin gerekçelerinde aranmalıdır. 

Bugün, şöyle veya böyle, bu bunalımdan çıkmak için, doğaldır ki, Hükümetimiz bazı önlem
ler, arayışlar içinde. Bunları yeterli bulmadığımız, köktenci bulmadığımızı daha evvel defaatla di
le getirdik; ancak, bu sorunu aşmanın yetki ve sorumluluğu da ülkeyi yönetenlerde. Sorunun salt 
para politikaları ile aşılamayacağı biliniyor; ama, paranın dengelerinin de yerinden çıktığı bir ger
çek. Banka sisteminin, o ekonominin en kırılgan kesiminin bir hastalık içinde olduğu biliniyor. 

Şimdi, böyle bir ortamda, belli ki, Hükümetimiz, kamudan yeni TL arzına gerek duymadan, 
dışarıdan sıcak paranın, içeriden kaygan paranın, spekülatif paranın, spekülatif kanallara kayma 
eğilimi içinde olan paranın, dolara kayma eğilimi içinde olan paranın, yap-işlet-devret modeliyle, 
yatırıma yöneltilmesini hedef alıyor. Tabiî, bunun gerçekçi bir ortamı var mı, yok mu; öncelikle 
onu sormak lazım. Ben, bir planlamacı bir iktisatçı olarak göremiyorum. Yasayı çıkarmak kolay; 
ellerimizi kaldırırız, yasa kabul edilir; ama, öncelikle bu yasanın, bu ortamda, bugünün koşulların
da, bugünün istikrarsızlık ve güvensizlik ortamında bir uygulama alanı bulabileceğini ben düşüne
miyorum. 

Yıllardır Türkiye'de, özellikle enerji alanında yap-işlet-devret için olanaklar sağlandı, çabalar 
sarf edildi. Gelinen nokta biliniyor, varılan nokta biliniyor. Bir mesafe katedilemedi. Bugün, önü
müzdeki üç ayı görmemiz gerekirken, yeterince göremediğimiz bir ortamda, bu yasanın, ne gibi ek 
imkânları, ne gibi fınans kaynaklarını yap-işlet-devret modeliyle yatırımlara yönelteceği konusun
da gerçekçi düşünmek gerekirse, olanakların çok sınırlı olduğu görülüyor. Oysa, Türkiye, bugün, 
ayağını yere basmak zorundadır; Türkiye bugün, Yasama Meclisi olarak, içinde bulunduğumuz bu
nalımı gerçekçi çerçevede görmek zorundadır; sorunlara gerçekçi pencereden bakmak zorundayız. 

Sorun ciddî, bunalım ciddî; bence, çabalar yetersiz, alınan tedbirler yetersiz. Vergi alanında al
dığımız bütün önlemler, bütün söylemine, şikâyetine rağmen, son derece yetersiz. Kamu kesiminin 
harcamalarına ilişkin, harcama reformuna ilişkin alınan bütün önlemlerin, söylemi güzel, ama uy
gulamada bir sonuç getireceği konusunda benim inancım yok. 

Şu anda, yüzde 16 olarak dile getirilen kamu kesimi borçlanma gereğinin -esasında çok yük
sek olduğunu düşündüğümüz o rakamın- yıl sonunda yüzde 10'lara ineceğini beklemek, çok büyük 
bir iyimserlik olarak gözüküyor. 

Böyle bir ortamda, bu yasayla ülkenin yeni reel birikimlere ve biraz evvel belirttiğim gibi, sı
cak paranın böyle bir mekanizma ile yatırımlara yöneltilmesi sağlanacak. Sayın Hükümet mensup
larına ve aynı zamanda Sayın Başbakanıma sormak istiyorum: Hükümet olarak, kamunun işlevle
ri, geleceği konusunda bize verdiğiniz vizyon nedir, çerçeve nedir? Ben bir milletvekili olarak, bu
güne kadar, önümüze konan tabloları anlayabilmiş değilim. Burada, bu yasa tasırısıyla, KİT'lerin 
ve kamu kurumlarının ilgi alanları içindeki bazı konularda, yap-işlet-devret ile özel kaynakları ya
tırıma sevk etmek istiyorsunuz; ama, benim algıladığım kadarıyla, özelleştirme konusunda getirdi
ğiniz çerçeve, sınırsız bir çerçeve. Bunun sınırlan nerededir, nerede duruyor, hangi çerçevede be
lirleniyor ki, o çerçeve içinde kalan KİT'lerin ve hizmet alanlarının hangi bölümü bu yasa tasan-
sıyla yap-işlet-devrete aynlıyor, tahsis ediliyor?.. 
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Tabiî, bir madde ile bu genci ilgi alanları belirlenmiş. Siyasetçiler olarak bizlerin bir karar ve
rebilmesi için, burada söylenen genelliklerin yeterli olmayacağını hepimizin bilmesi gerekir. 

Burada, benden evvel konuşan değerli arkadaşım dile getirdi, saydı; maddelerde sayılıyor; iç
me suyu, kullanma suyu, arıtma tesisi, kanalizasyon, enerjinin iletimi ve dağıtımı da dahil olmak 
üzere bütün, çevre kirliliğini önleyici yatırımlar vesaire... Yani, bu kadar muğlak, bu kadar temel 
kamusal hizmet alanına dahil olan, kamu yönetiminin, yereliyle geneliyle temel ilgi alanına giren 
alanları da dahil eden bir anlayışla, bir genellikle getirdiğiniz bir "yap-işlet-devret" modelinin ne
sine inanacağız?.. Öncelikle bizi inandırmanız lazım veyahut da sizin bu model çerçevesinde ne 
beklediğinizi daha açık seçik planlamanız, programlamanız lazım. 

Ama, ne yazık ki, bugün Türkiye'nin, böyle bir planlama, böyle bir programlama, yakın gele
ceğini görebilme arayışı yok. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ilke olarak yap-işlet-devret mo
deline... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen bağlayalım... 

ALGAN HACALOGLU (Devamla) - Yap-işlet-devret modeline karşı değiliz. Biz, Cumhuri
yet Halk Partisi olarak, özelleştirmeye de karşı değiliz; ama, her ikisine de, belirli çerçeveler ve sı
nırlamaları da dcfaatla bu kürsüden dile getirdik. Kamu hizmet alanı konusunda, stratejik mal üre
tim alanları konusunda, hem özelleştirilmesinde hem de yap-işlet-devret modeli çerçevesindeki im
tiyazlı ilişkilerde, önyargılıyız ve karşıyız. 

Evet, değerli arkadaşlarım, böyle bir sistemin işleyebilmesi için, öncelikle güvene ihtiyaç var, 
yönetim olarak güvene ihtiyaç var. Zaten, istikrarın sağlanabilmesi için öncelikle güvenilir bir yö
netime ihtiyaç var. O olmadan, ne ekonomide... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.) 

BAŞKAN - Lütfen bağlayalım... 

ALGAN HACALOGLU (Devamla) - Peki efendim... 
Ne ülkede ne ekonomide istikrar sağlayamazsınız. Bugün böyle bir güvenin var olduğunu söy

leyebilmek mümkün değil. Ne yazık ki, bu tür yasalar da bu güvenilirliğe yeni bir boyut getirmi
yor. Eğer, yap-işlet-devretle bazı kurumlara yetki vermek istiyorsanız, bunların çerçevesini çizip, 
temel kamusal hizmet alanlarının ve Türkiye'nin temel stratejik alanlannı, örneğin, bortuzlarının, 
tinkalin kolemanitin yabancı şirketlerin tekeline girmeyeceğine ilişkin, beni ve partimi ikna etme
lisiniz ki, ben bu tasarıya evet diyeyim. Bunun yerine, çok açık bir şekilde, bütün madenler yap-iş-
let-devret'e açık olacaksa, ben bunu içime sindiremem. 

Evet, değerli arkadaşlar, bu tasarıyı bu görüşler çerçevesinde değerlendirdiğimizi belirtiyorum 
ve hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Şahsı adına ikinci konuşmayı yapmak üzere, Sayın Ahmet Remzi Hatip; buyurun. 

AHMET REMZİ HATÎP (Konya) - Muhterem Başkan, değerli üyeler; hepinizi hürmetle se
lamlarım. 

Müzakere ettiğimiz kanun tasarısı 30 Mayısta Meclise sevk edilmiş, 1 Haziranda Plan ve Büt
çe Komisyonunda görüşülmüş, bugün 2 Haziran, Türkiye Büyük Millet Meclisine dahil olduğumuz 
saatte böyle bir tasarıyla karşı karşıya geliyoruz... 
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Önce şu noktaya temas ediyorum ki, bu kadar aceleye ne lüzum var?.. Yangından mal kaçır
mak, selin önünden kütük kaçırmak gibi bir telaşa ne lüzum var?.. Bunu anlamak mümkün değil. 

Şimdi, yap-işlet-devret'e mevzu olan hususları kanunun 2 nci maddesinde saymışız. Bunlar 
genellikle Bayındırlık ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığını ilgilendiren hususlar. Yani, sanayi kuruluş
ları veyahut da bayındırlık kuruluşları. Bunlar niçin öncelikle Sanayi Komisyonunda ve Bayındır
lık Komisyonunda görüşülmüyor da nihaî bir komisyon olan Plan ve Bütçe Komisyonuna gidi
yor?.. Burada ya büyük bir kurnazlık var veya işi çabukluğa getirmek için düşünülen bir el çabuk
luğu var. 

Bu tasarı, gene kendi içerisinde, "kamu kurum ve kuruluşları tarafından görülmesi kanunen 
onlara verilmiş olan hususların bir kısmının yap-işlet-devret suretiyle verilmesini ifade eden bir is
tisna teşkil eder" diyor. İstisna demek, böyle cımbızla seçer gibi almak demek, yani zarurî ve mut
laka o gün yapılması gereken bir hususu yüzlerce mevzu arasından seçeceksiniz ve yap-işlet-dev
ret modeliyle ona hayatiyet vereceksiniz. Halbuki, burada, köprü, tünel, baraj, sulama, içme suyu, 
yeraltı ve yerüstü otoparklarına kadar bütün mevzuları yap-işlet-devret modeline getiriyor. Hani 
siz, "devleti küçültme" lafını nasıl kullanıyordunuz: "Efendim, biz altyapıyla uğraşacağız, sanayi
leşmeyle uğraşmayacağız; bunları özel sektör yapsın." Peki, şu kanun tasarısı yasalaştığında, size 
verilen yetkiyle, altyapıyı da onlara verdiğiniz zaman, siz ne yapacaksınız? Demek ki, hükümet, 
şeklî bir hükümetten ve merasim hükümetinden ileri gitmeyecek. 

Bütün bu işleri elinden aldığınızda kamu kurum ve kuruluşları ne yapacak; projesini de, kont
rolünü de özel sektöre vereceksiniz ve onlara sadece seyretmek kalacak. 

"Yap-işlet-devret modeli ileri teknolojiyi getirecek; çünkü, devletin, bütçenin imkânları bütün 
bu sahalara el atmaya yetmiyor ve bunlar da ileri teknoloji istiyor, onları bu özel sektör yapsın" de
niyor. Peki ama, Türkiye'de, ilerisini bırakın, hiç teknoloji istemeyen, fakat terk edilmiş o kadar sa
ha var ki, bunları siz, niçin, yeniden hayatiyete geçirmek istemiyorsunuz da -her geçen hükümetin 
sabıkasıdır- gidip, Avrupa ve Amerika'dan, kapı kapı dolaşıp, borç para dilenmeye gidiyorsunuz 
da, oraya sarf edeceğiniz vakitleri bu yatırımlara harcamıyorsunuz? 

Şeker fabrikaları ve çimento fabrikaları, katiyen ileri teknoloji istemeyen ve yüzde 100'e ya
kın kısmı Türkiye'de yapılabilen fabrikalardır. Bu kadar ihtiyaç varken, niçin bunları yapmıyorsu
nuz da, mevcutları yabancı sermayeye satıyorsunuz? 

İzmir'de bir Çamaltı Tuzlası var; Cenabı Allah, deniz suyunun çekilmesiyle, orada geniş bir 
arazide, size, tuz elde etme imkânı vermiş. Ben oraya yabancı müşteri götürdüm, 450 milyon do
larlık tuz almak istediler; ama, yetkililerimiz "yükleme kapasitemiz yok" dediler. Bu konuyu tet
kik ettik; meğer, orada yükleme kapasitesi yüksek olan bir liman, iskele inşa edilmiş ve gemi ya
naşsın diye de deniz temizlenmiş; tam bu safhaya gelmişken, "yatırımlar durdurulsun" diye IMF 
emir verdiği için, Anavatan Partisi İktidarının ilk döneminde yatırımlar durdurulurken o da durdu
rulmuş. Halbuki, buraya gereken ufak bir konveyördür ve bu konveyörü de Halkapınar'daki sana
yicilere yaptıracaksınız; teknolojiye falan gerek yok. 

İşte, bu cazibeli laflarla, Türkiye'nin elindeki imkânları terk ediyoruz; dışarıdan ileri teknolo
ji gelecek, öyleyse yap-işlet-devret modeli... Bu ileri teknolojiyi getirmeyecekler, niye size getir
sinler; onlar gelecekler, kendilerine en çabuk kâr getirecek olanı seçecekler. Bir sürüden, kurban
lık nasıl seçilir: Gelirsiniz, en irisini, en semizini götürürsünüz. Bunlar da gelecekler, kendilerine 
acele para getirecek olanı seçecekler. Bunu, Türkiye'de istihdam artsın diye yapıyorsunuz. Artma-
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yacak; çünkü, bu kanıjn tasarısını tetkik ettiğinizde göreceksiniz, yap-işlet-devret modeliyle bu işi 
yabancı sermayeli bir şirkete verdiniz mi, o da gidecek, diğer memleketlerden, size ucuz işçi geti
recek. Bunları görmemek için kör olmak lazım. 

Muhterem kardeşlerim, öyle bir Türkiye'deyiz ki, bu tuz meselesinde olduğu gibi, Türkiye'de 
el atılmamış 4 500 tane proje var. Ne yabancı sermayeye ne de teknolojiye el atmadan bunlara el 
atılsa,Türkiye, 3-5 puan değil, 10 puan gibi bir kalkınma hızına sahip olur ve bu büyük potansiyel 
de vardır. 

Tansu Çiller Hükümetinin Programında "Özelleştireceğiz" deniyor. Neyi özelleştirecek: 
KİT'leri, BİT'leri, kooperatif teşekkülleri halindeki iktisadî teşekkülleri. Bununla, halihazır, eli
mizde neyimiz varsa, hepsini satmaya azmetmiş. Türkiye'nin her tarafındaki Hazineye ait arsa ve 
arazileri satışa çıkardılar, yok pahasına gidiyor. Böylece iş tamamlanmayacak, vakıfların elindeki 
arazilere de el atacaklar. Hükümet Programında bunlar yazılı; böylece, geçmiş bin senelik biriki
mimizi satacaklar. 

Hükümet, şimdi bu "yap-işlet-devret" modeliyle de geleceği satmak istiyor; hem "istisna" di
yor hem de bütün hizmetleri onlara devrediyor ve böylece, devletin bütün hizmetlerini, ihaleyle, 
birtakım taşeronlara, müteahhitlere devretmiş olacak. Geriye hiç bi şey bırakılmıyor. Peki, bu dev
let neyle idare edilecek? Sanayiden ve bu yatırımlardan tümüyle vezgeçtiğine göre, kendisi bir şey 
elde edemeyecek, özel sektörün yatırım imkânlarını da, bu iktisadî politikayla, bu yüksek faizci, 
zamcı, vergici politikayla elinden almış; onlar da bir yatırım ve üretim yapamıyorlar. Peki, devlet 
nereden vergi alacak: İşte, zorla vergi alacak, ikinci defa vergi alacak, son kabul ettiğimiz finans
man kanunun da olduğu gibi, bir koyundan üç beş tane post alacak. Bu vergileri ne yapacak: On
ları da, faiz ödemesi için dışarıya sevk edecek. 

Son istikrar programında, Zonguldak'taki, Karabük'teki işletmelerin kapatılması, PETLAS'ın 
kapatılması konularıyla ortaya çıktılar; ama, Allah'a şükür,*bu millet artık şuurlandı; bunları sat
maya, kapatmaya, inşallah, güçleri yetmeden, ömürleri bitecek. 

BAŞKAN - Sözlerinizi bağlayınız lütfen. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Bir misal vereyim: Hükümet, "sene sonuna kadar PETLAS'ı kapatacağım" diyor. Peki, arka

daş, bu çalışan bir müessese, kâr eden bir müessese, 1 trilyonluk pazar payı olan bir müessese; bu 
kapanınca ne olacak; Vehbi Koçların, Sakıp Sabancıların ve diğer şirketlerin lastik fabrikalarına, 
bu 1 trilyonluk pazar payı terk edilmiş olacak. Kapatma yıl sonunda olacak; fakat, bu kapatmaya 
karar verilir verilmez üretimi durduruyorlar. Üretimin durması için hiç bir sebep yok; hammadde 
var, bütün teknolojik imkânlarıyla her türlü makineleri var, mühendisleri var; üretimi durduruyor
lar. Üretimi, oradaki fedakâr, vatansever teknotratlar yürüttüğü için, bu sefer, hammadde alımını 
yasaklıyorlar. Siz kimin namına çalışıyorsunuz?! 

İşte, Karabük gözler önünde: Teşkil ettiğiniz bir heyet- Karabük'ün kapatılması değil, konti-
nü kütük tesislerinin yapılmasına modernleştirme ve üretimi artırmaya yönelik iyileştirmelerin ya
pılmasına karar verilmesini istiyor. 

Siz, hani, Zonguldak'a Peugeot fabrikası getirecektiniz, Sümerbankm fabrikalarını oraya taşı
yacaktınız?! Siz, bu kafayla giderseniz, hiçbir şey yapamayacaksınız. Bu, yap-işlet-devret mode
line de yabancılar iltifat etmeyecekler; çünkü, onlar güvenilir hükümet arıyorlar. İşte, Türkiye'nin 
bugün yoksun olduğu en mühim mesele budur. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hatip. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini... (RP sıralarından "karar yetersayısı istiyoruz" Sayın Başkan" sesleri) 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Karar yetersayısı istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - ... oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, karar yetersayısı istemiştik. 

BAŞKAN - Efendim, oylamaya geçtim. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, buraya-bakmadan maddenin oylamasına geç
tiniz. Özellikle karşınızdaki sıraya oturdum ki, göresiniz. 

BAŞKAN -Tamam efendim, görmedim; 1 inci maddeyi hay hay... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Özellikle bakmayacağınızı bildiğim için buraya geldim Sa

yın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, buraya gelen sayın milletvekillerinin bir hedefi vardır. Sa
londa bulunmayan milletvekilleri şu anda rahatça odalannda; ama, buraya gelen arkadaşlarımız, bu 
Mecliste çalışarak vatanına, milletine bir fayda temin etmek için geliyorlar; bu nasıl olacak? Yani, 
zaman boşa gitmesin, 10 dakika ara verip... Yani, sizin direnme hakkınızı gayet yeride buluyorum, 
kabulleniyorum; ama, kanun çıkarmak için çaba gösterenler de Başkanlığı bu duruma düşülmesin
ler lütfen!.. 

ABDÜLLATİF^ ŞENER (Sivas) - Bakmayacağınızı bildiğim için buraya geldim Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN - 15 dakika gecikmiş olur; hiç endişe etmeyin; ya gelirler, tasan kanunlaşır... 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlct-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması 
Hakkında Kanun Tasansı 

Amaç 

MADDE 1. -• Bu Kanunun amacı kamu kurum ve kuruluşlarınca (kamu iktisadî teşebbüsleri 
dahil) ifa edilen, ileri teknoloji ve yüksek maddî kaynak gerektiren bazı yatırım ve hizmetlerin, 
yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptınlmasını sağlamaktır. 

BAŞKAN - Gruplan adına söz isteyen?.. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Grubum adına söz istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Taner. 
ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

aslında, 1 inci madde, fevkalade açık, sarih bir maddedir. Bu maddeyi okuduğunuz zaman, bunun 
bir özelleştirme modeli olduğunu görüyorsunuz. 

Demek ki, "yap-işlet-devret" modeli diye getirilen sistem şunun için getirilmiş: Hükümetin or
taklan arasında çıkan ihtilaftan dolayı, bakmışlar ki, SHP'lileri ikna edemecekler, o iş uzun süre
cek; bu sistem getirilerek, özelleştirmeyi, bir ara formül olarak "yap-işlet-devret" şekliyle yapma
nın yolu bulunmuş, bu madde buraya konmuştur ve gayet de yerindedir; çünkü, biz başından beri 
özelleştirmeden yanayız. 
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Anavatan İktidarı 1.8 milyar dolarlık özelleştirme yapmıştır, ikibuçuk senelik 49 uncu ve 50 
nci Hükümetlerin yaptığı özelleştirme miktarı 262 milyon dolardır. Bunu da, Körfez krizinden do
layı bizim piyasaya sürçmediğimiz şirketlerin hisse senetlerini ve çimento fabrikalarını vadeli ola
rak satarak yapmışlardır. 

Demek ki, ikibuçuk senedir duran özelleştirme faaliyetleri, bugün artık dünyadaki konjonktür 
gereği, Türkiye'de devleti küçülterek bu işe çözüm bulunmasının, iktidar kanatlarından en azından 
bir tanesi -Doğru Yol Partisi- tarafından benimsenmesiyle, öbür tarafın da -koalisyon şartlan içeri
sinde, ayağını sürçerek de gitse- bunu yapmak zorunda kalmasıyla buraya gelmiştir. 

Türkiye'de özelleştirme mutlaka ve mutlaka yapılmalıdır; ama, bu yapılırken de, eksik yapıl
mamalıdır. Nedir bu eksiklik; biz, özelleştirme yapılırken dedik ki -ve diyoruz ki- Türkiye'de, özel
leştirmeden elde edilen gelirlerin, mutlaka ve mutlaka, tekrar yatırımlara dönüştürülmesi lazımdır. 
Yoksa, buradan elde edilen gelirleri Hazinenin kör kuyusuna atıp da memur maaşlarının ödenme-

. sine ayırırsanız, verdiğiniz yüksek faizlerin ödenmesine ayırırsanız, o zaman yanlış bir iş yapmış 
olursunuz; elinizdekiler de gider, bu iş de tam bir arap saçına döner. O yüzden, bunu yapmayın di
yoruz. 

Bizden evvelki konuşmacı arkadaşlarımız, her nedense, Sayın Başbakanın bugünlerde âdet 
edindiği bir üsluba kapılıyorlar ve "son on sene" diyorlar. Sayın Başbakan da ekonomiyle ilgili ko
nuşurken hep "son on sene" diyor. Tabiî, "son on sene" derken, içinde bulunduğu ikibuçuk seneyi 
de içine alarak söylüyor; o da son on seneyi, sanki, 1980 - 1990 gibi düşünüyor. Diğer muhalefet 
partilerine mensup arkadaşlarım da "son on sene" diyorlar. Tabiî, onların "son on sene" demeye 
hakları var; çünkü, onlar hep muhalefette kaldıkları için, o zamanki iktidar döneminde yapılanları 
-bana göre, birazcık haset, birazcık da kıskançlıkla-eleştiriyorlar. 

Bakınız, siz "Türkiye'de ağır sanayi" diyorsunuz. Van'daki şeker fabrikasının temelini atmış
sınız da, onu niye bitirememişsiniz? Şeker fabrikasından daha ağır sanayi olur mu?! 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Siz bitirememişsiniz. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Biz bitiremedik değil mi?! 

Türkiye'ye bakıyorsunuz, bu güzelim memleketimiz... Bu güzelim memleketimizde, biz, de
mokrasiyi istiyoruz. 

ALÎ OĞUZ (İstanbul) - O tarafa dönerek konuş. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Müsaade ederseniz, ben Yüce Meclise hitap ediyorum. 

Biz, bu memlekette demokrasiyi istiyoruz; herkes istediği fikri hür olarak söylemeli; ama, ger
çekleri çarpıtmadan söylemeli. Şimdi "faiz yüksek" diyorsunuz; doğrudur, faizler yüksektir, ban
kalar mevduata yüksek faiz veriyorlar. Siz bir taraftan diyeceksiniz ki "biz yüksek faize karşıyız" 
sonra gideceksiniz, yüksek faiz veren ve batan bankalara para yatıracaksınız!.. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Biz mi?.. Ne alakası var? 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Ben yatırandan bahsediyorum; siz niye üzerinize alıyorsunuz? 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Meclise hitap et. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Efendim, ben burada Meclise hitap ediyorum. 
Bakın, bu yanlıştır. Bakın, Türkiye'de kulun bildiğini, emin olun, Allah daha fazla bilir; buna 

emin olacaksınız ve inanan bir kişi olarak bunu böyle bileceksiniz; yani, bazı meseleleri siz bili-
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yorsunuz da o bilmiyor zannediyorsanız, yok öyle şey; o, hepsini bilir; bildiğine göre, biz de bura
da, bu bilinenler içerisinde konuşacağız. Kul biliyorsa... 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Senin kafanda ne tilkiler var, biz çok iyi biliyoruz. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Efendim?.. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Senin kafanda ne tilkiler var, biz çok iyi biliyoruz. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Kafamda hiç bir tilki yok. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Var, var. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Biz, burada şunu ifade etmek istiyoruz: Türkiye, son on sene 

içerisinde belli bir şekilde büyümüştür, güçlenmiştir, kuvvetlenmiştir, bu doğru. Bu yeter mi; yet
mez. Keşke, Anavatan İktidarı bu yaptığının beş mislini yapabilseydi. Keşke, Anavatan İktidarın
dan sonra gelen 49 uncu ve 50 nci hükümetler, yaptıklarını, Anavatan Partisi İktidarının yaptıkla
rına eşitleselerdi ve keşke geçselerdi. Bizi geçen, bizden daha iyi yapan bileği öperim; ama, altın--
da kalanı da -hiç kusura bakmayın- buradan söylerim. 

Şimdi, Sayın Hacaloğlu, buraya gelip; "efendim, son on sene içerisinde şunlar, şunlar oldu. 
Biz, özelleştirmeye tarafız. Aslında biz, yap-işlet-devret modeline de tarafız; ama, biz bunu beğen
medik" diyor. "Niye?" deyince de, anlatmaya başlıyor. Anlatmaya başladığı zaman da görüyorsu
nuz ki, Sayın Algan Hacaloğlu özelleştirmeye falan taraf değil; Sayın Algan Hacaloğlu, eski dö
nemde kalmış; ne özelleştirmeye ne de yap-işlet-devret modeline taraf; o, sadece devletçiliğe taraf; 
o istiyor ki, devlet büyüsün. Biz biliyoruz ki, işte o devlet büyüdükçe veya büyük kaldıkça, tefeci 
haline düşüp net yüzde 50 faizle borçlanıyor. Biz, buna karşıyız. Biz diyoruz ki, keşke bu devlet 
küçülse. Efendim, arkadaşlarımız diyorlar ki, "yahu, altyapı yatırımlarını devlet yapacaktı, onu da 
yapmıyor." Yahu, keşke bu devlet hiçbir şey yapmasa ve sosyal devlet olarak görevini sürdürse. 
Keşke bu devlet, bugün eczaneye giden Sosyal Sigortalar Kurumu mensubu insanların ilaç parası
nı ödeyebilse; bu devlet, bunun için var. Keşke bu devlet, hastaneye giden insanlara ameliyat hiz
met verebilse. Keşke bu devlet, günü geldiği zaman, memurunun maaşını ödeyebilse. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Vermediği zaman oldu mu acaba? 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Beyefendi, müsaade ederseniz buna cevap vermeyeyim. 
Kusura bakmayın; ama, Türkiye, Düyun-i Umumiyeden sonra ilk defa bu hale geldi. Ben bu

nu, şunun için söylüyorum: Bu devlet, bu hale gelmez, kuvvetlidir ve bu ekonomiyi de hak etmez; 
ama, yapılan yanlışlıklardan.dolayı bu hale geldi, bunu ifade etmek istiyorum. Yoksa, devlet bu va
ziyette değil. Bazı arkadaşlar bu işi yanlış yapıyorlar. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sizin gibi bir kimsenin bu kadar karamsar tablo çizmemesi 
lazım. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Efendim, ben karamsar tablo çizmemeye gayret ediyorum, yü
reğim hakikaten acıyor ve diyorum ki, gelin, hep beraber bu işten kurtulalım. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - İnşallah... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) -Türkiye bu işten çıkar. Türk ekonomisi, ne bugün gözüken tab

lo kadar kötü durumdadır ne de bunu hak etmiştir. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sağ olun! 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Türkiye bu durumdan çıkar ve bundan çıkmanın bir yolu bu

dur; ama, burada yanlışlıklar ve eksiklikler vardır. 
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ÎHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Yanlışlıkları ve eksiklikleri hep beraber düzeltelim. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Eksiklikler bu tasarıda değildir, Hükümetteki bazı arkadaşların . 
yaptıkları icraatlardaki yanlışlıklardadır. Biraz evvel ifade ettiğim gibi, Türkiye'de petrol sıkıntısı 
başlamıştır, devletin bakanı müdahale etmediği için bir petrol kargaşası vardır. Niye vardır ki bu?! 
Yani, siz, gereken yerde gereken zammı yaparsanız bu iş olmaz; yapın... Yani, bir bakan, burada, 
"efendim, ben onlara göstereceğim" şeklinde nasıl diretebilir?! Bu, sadece ve sadece devletçilik 
zihniyetinde vardır, "ben yaparım..." Yapamazsınız efendim. Ekonominin kaidesi bu ise, eğer dö
viz fiyatları çıktıysa, eğer petrol maliyeti arttıysa, eğer bunlar zarar ediyorlarsa, siz, özel sektöre 
zorla bir şey sattıramazsınız; bu bir. 

Şimdi, sayın konuşmacılardan birisi dedi ki, "yabancı sermayeyi getireceksiniz, yap-işlet-dev-
ret modelini uygulayacaksınız, onlar da buradan paraları kazanacaklar ve bu paraları alıp gidecek
ler." Yok, hayır; onlar, Hilaliahmer'e çalışacaklar; buraya gelecekler ve sizi sevdikleri için yatırım 
yapacaklar, buradan kazandıkları paraları da almayacaklar ve size bağışlayacaklar (!) Böyle birisi
ni tanıyorsanız siz, getirin, davet edin... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Peki, ne menfaatimiz var bunda; devletin ne menfaati var? 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Bakın, devletin menfaati nedir, ifade edeyim: Devletin menfa
ati, bu ülkede yaşayan insanlara hizmet vermektir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, Türkiye'yi başkalarına peşkeş çekiyoruz. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Eğer, siz bu yatırımları yapar da -misal vereyim size- bugün 

küçük gelen, dar gelen İstanbul Havalimanı büyütülürse, bu büyümeden dolayı buraya daha fazla 
uçak inerse, buraya daha fazla turist gelirse, bu turiste mal ve hizmet satan insanlar bundan nasibi
ni alır, akşam evine ekmek götürürse, devletin menfaati budur; bundan sizin kaybınız nedir ki?! Ve
ya -başka bir şey söyleyeyim- biri kalktı geldi, bir otel yaptı... Veya devletin bugün büyütemediği 
İskenderun Limanını, siz, yap-işlet-devret modeline göre birisen verseniz, onlar gelseler, aynen 
Rotterdam'da olduğu gibi, 1 milyon ton kapasiteli bir liman yapsalar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen bağlayın... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - . . . bu yapılan liman sahasında, araziler 49 seneliğine kiralansa; 

şirketler, arazi parası vermeden, gelip, buranın üzerine fabrikalar yapsalar, hammadde ucuza gelse, 
burada üretilse ve buradan ihraç edilse, bundan devletin ne zararı vardır?! Özel sektör, Türk sana
yisi, bundan nispetini alır; burada yapılan kârdan, devlet, gelirini alır; burada açılan iş sahasından 
benim vatandaşım, çalışır, evine ekmek parası götürür; nedir bunun zararı?.. 

Ha, siz diyeceksiniz ki, "ille bizim dediğimiz gibi olsun, ille her şeyi devlet yapsın" Zaten biz 
her şeyi devletten beklediğimiz için bugüne gelmişiz. Biz diyoruz ki, devleti ayrı düşünmeyin; dev
let, millet için vardır, 60 milyon kişi için vardır. Bu yapılan yerler, Türkiye'nin sadece Istanbulu-
na, Ankarasına değil, en ücra köşesine kadar yapılmalıdır; biz bu imkânı sağlamalıyız. Ha, bu im
kânı sağlarken, burada tasarıda verilen hükümler içerisinde, devlette, bu işi oturup müzakere edip 
karşılıklı anlaşmalar sağlayacak olan insanlara da güvenmek isteriz; onların da, devletin/milletin 
ve memleketin menfaati yönünde doğru işler yapacağına inanmak isteriz; bu kapasitede insanların, 
bu kuruluşların başında, bütün bu söylediğiniz menfaatları koruyacağına inanmak isteriz; çünkü, 
biz Türkiye'de kendimize güveniyoruz. Biz, bunca yıldır, bu topraklan, şehit kanıyla tuttuk, kim
seye bir şey verdiğimiz yok; bundan korkmayın, kimse de alamaz; ama, ne yapıyoruz; en iyisini is-
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tiyoruz, en güzelini arıyoruz ve bunu ararken de, eski ve yanlış sistemlerden vazgeçip, yeni sistem
lerin doğru ve güzelini kabul edelim diyoruz. Yanlışını kabul etmeyelim; ama, bu memleket için, 
bu memleketin insanları için doğru olan, güzel olan her şeyi yapalım ve bunu, kavga gürültü etme
den, birlik ve beraberliği bozmadan, hep beraber yapalım. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Gruplar adına başka söz talebi yok. 

Şahsı adına, Sayın Cengiz Bulut; buyurun. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; tasarının 1 in
ci maddesinde, bazı yatırım ve hizmetlerin yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılmasına 
doğru bir geçiş var. Devletçilikten bir kaçış var, kamu iktisadî teşekküllerinden bir kaçış var, özel
leştirmeye doğru cidden büyük bir sempati, cidden büyük bir hayranlık var; ama, gelin şunlara ba
kalım: Cidden, bu devlet sektörü neden batıyor? Bu KİT'ler neden batıyor? KİT'leri işçi mi batırı
yor, mühendisler mi batırıyor, müdürler mi batırıyor? Yoksa, bu KİT'ler üzerinde en büyük fonk
siyon sahibi olan politikacılar mı batırıyor, bürokratlar mı batırıyor, sistem mi batırıyor? 

Tabiî, bugün hangi KİT'e bakarsak bakalım, hangi devlet idaresine bakarsak bakalım, cidden 
zarar ediyor; ama, ben, bunun birinci suçlusu olarak önce politikacıları görüyorum; önce biz suç
luyuz. Ben, yap-işlet-devret modelinin yanındayım; ama, bu kaçışın gerçek suçlusunun da biz ol
duğumuzu, yani politikacılar olduğunu, üzerine basa basa söylemek zorundayız. Kamu iktisadî te
şekküllerinin başına, hiçbir işten anlamayan, tahsili, yeteneği ve hiçbir vasfı bulunmayan genel mü
dürleri biz atadık; hiçbir tahsili, hiçbir becerisi, hiçbir vasfı, hiçbir bilgisi ve ihtisası olmayan in
sanları yönetim kurulu üyesi olarak biz atadık. Kim atadı. Biz politikacılar, biz; yıllarca böyle gel
di, böyle gitti; devleti batırdık. 

Sonra, bu kamu iktisadî teşebbüslerinin ve devletin başında bulunan ve bizden fazla etkileri 
olan bir bürokratlar grubu var. Tabiî, bütün bürokratları bunun içerisine alamayız; ama, özeleştiri 
olarak nasıl kendimizi yerden yere vuruyorsak; buraları kendi babalannm çiftliği gibi kullanan bu 
insanlardan kurtarmanın çok zor olduğunu da söylemek zorundayız; çünkü, ahtapot gibi bu kurum
ların içlerine girmişlerdir. Gene, iktidarda kim olursa olsun, buraların gerçek patronları, şimdi için
de bulunan bürokratlardır, üst bürokratlardır. Dünyada çöken bir sistem devletçilik sistemi; çöker
tenler de malum, insanlar, biz... 

Beyler, Türkiye'nin zaten yüzde 70-80'i devletçi bir sistemle, hemen hemen"komünizm" de
diğimiz bir sistemle idare ediliyor. Bakınız, ağır sanayi devletin elinde; kamu iktisadî teşekkülleri 
devletin elinde; demir-çelik işletmeleri, madenler, ulaştırma, havayolları, denizyolları, Sümerbank, 
bankacılık, orman, her şey devletni elinde, devlet idare ediyor. Nasıl; işte, biraz evvel bahsettiğim 
sistemle. Ehil insanları başa getirerek mi; hayır. 

Bakınız bir Vehbi Koç'a, bakınız bir Sabancı'ya; oralarda genel müdür olabilmek için, yılla
rını vermek, en aşağı yirmi otuz senelik bir tecrübe, bir tahsil, bir bilgi birikimi gerekiyor. Bizde 
(devlette) trilyonlarca lira cirosu olan müesselerin başındaki müdürlere bakınız, yüzbinlerce insa
nın çalıştığı müesseselerin yönetim kurulu üyelerine bakınız; o konuyla ilgisi ihtisası, bilgisi, tec
rübesi olmayan insanlar, bir günde gelen genel müdürler, bir günde giden genel müdürler, hayatın
da o müesseseyi görmeyen yönetim kurulu üyeleri... Ama, gelin bakın bir Sabancı'da, gelin bakın 
bir Koç'ta böyle bir yere gelebilmek için, en aşağı yirmi veya otuz sene gibi bir tecrübe gerekiyor. 
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İşte, biz, bu anlayışı bugüne kadar terk edemedik; ama, bundan sonra da terk edemeyiz; böyle gel
miş, böyle gidecek... 

Bu, yap-işlet-devret modeli meselesinden anladığım, birinci planda, devletin içinden politika
cıları çekmek oluyor; böylece, politikacıların elini bu işin içinden çekmiş olacağız, bürokratların 
elini çekmiş olacağız; mesele bu. 

Beyler, her ne kadar "Türkiye'de özelleştirme yapılıyor" dense de inanmayın. Türkiye, yıllar
dan beri devletleştiriliyor, komünistleştiriliyor. Komünist Rusya'nın 1917'de silahla yaptığını, zor
la yaptığını, biz, Türkiye'de, bu şirketleri kurtarmak şeklinde, müesseselere el koymak şeklinde ya
pıyoruz. Bakınız, ağır sanayide, özel sektör, fabrikalar yapıyor; ama, bir süre sonra batırıyor; biz 
ise, kurtarma bahanesiyle, millî servet olması gerekçesiyle gidiyoruz, el koyuyoruz, hisse senetle
rini alıyoruz ve devletleştiriyoruz. . 

Bakınız, size bir faciadan bahsedeyim; Ağır sanayide böyle, fabrikalarda böyle; özel sektör sa
hipleri, yaptıkları fabrikaları, bir süre sonra batırıp batırıp bize satıyor, merak etmeyin. İnşallah 
bundan sonra bunlar olmaz; ama, Türkiye'de şu anda yaşanan korkunç bir komünist sistem var. 

Bakınız, belki takip edenleriniz vardır, bir kadastro meselesi var; köylerden kadastro geçiyor; 
kadastronun geçtiği her yerde, çekirge sürüsünün geçtiği gibi, köylünün bütün arazisi, Millî Em-
lak'e Hazineye yazılıyor... İşte, gizli bir komünizm... İşte, yine köylünün elinden alının, köylünün 
elinden kapılan araziler, Hazineye, oradan Millî Emlak'e; işte, sanayide devletleştirme; işte, tarım
da devletleştirme... Biz bu kafayla, nereye gidersek gidelim, ne kadar uğraşırsak uğraşalım, bir ye
re varamayız. 

Son cümle olarak şunu söyleyeyim; Bir sene kadar önce, Hükümetimiz, dışarıdan hububat ge
tirilmesiyle ilgili bir karar alıyor; şimdi buna dikkat ediniz, "özelleştireceğim" diye yola çıkan Hü
kümetin aldığı karara bakınız: Dışarıdan alınan hububatı, yani buğdayı, Toprak Mahsulleri Ofisi 
kanalıyla alırsak, fon yok -özelleştirmeye bakınız şimdi- ama, eğer bunu dışarıdan tüccar alacaksa, 
30 dolar Konut Fonu ödeyecek. Yani, siz ne yaparsanız yapın... Ben belediye başkanlığı yaptım, 
benim müdürüm iki sayfalık rapor yazıyordu, hep hoşuma giderdi; ama... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
CENGİZ BULUT (Devamla) - . . . çaktırmadan, başına, içine öyle bir cümle koyuyordu ki, iki 

sayfa bir tarafa, o tek cümleyle işimizi bitiriyordu. İşte siz, ne yaparsanız yapın, ne kadar uğraşır
sanız uğraşın, memleketi idare eden bürokrat istediğini yaptıracak, istediğini yazacaktır. Hububatı 
tüccar getirirse 30 dolar fon alınacak; ama Toprak Mahsulleri Ofisi getirirse fon alınmayacak. İşte, 
bu düşünceyle biz bir yere varamayız; ania ben bu yap-işlet-devret modelinin, biraz evvel bahset
tiğim gibi, biz politikacıları sırf bu işin içinden arındıracağına inandığım için, gerçekleşeceğine pek 
inanmıyorum. Göreceksiniz, birkaç şirkete bir iş verilecek, o işi şirketler yapacaklar, bir süre son
ra gene devletin önüne ölüsünü koyacaklar, gene biz işleteceğiz. Korkmayın, gene bize okutacak
lar, yapacaklar, cenazeyi bizim önümüze koyacaklar. 

Hayırlı uğurlu olsun. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Hacaloğlu, buyurun efendim. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşülmekte olan 

yasa tasarısının 1 inci maddesi üzerinde öz almış bulunuyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Esasında, bu tasarının maddeleri üzerinde konuşmayı düşünmüyordum; ancak, değerli arkada
şımız Güneş Taner'in, hükümet sözcüsü üslubuyla benim ve bir anlamda partimin kamu girişimci
liği konusunda kendi yargılarını ismen belirterek burada vurgulaması, söz almamın temel nedeni
ni oluşturdu. 

Burada, ekonomi konularında, belirli alanlarda farklı noktalarda olabiliriz. Bu doğal. Bunları 
tartışmamız lazım. Ama hiçbirimiz burada, bilgiçlik edası içinde, "sadece benim dediğim doğru
dur, siz eskimişi, geçmişi, yanlışı temsil ediyorsunuz, biz yeniyiz, yarınlarız" üslubu içinde hitap 
etmemeli. Bu anlayış içinde, Türkiye'nin sorunlarına çare bulamayız. Bizim kamu girişimciliği ko
nusunda ne düşündüğümüzü defaatle burada dile getirdik. Ocak ayında yayımlanan programımız
da da bu var. Biz, Cumhuriyet Halk Partisinin altı okundan birini oluşturan "devletçilik" ilkesinin 
dünkü tanımıyla bugün onun temsilcisi değiliz. Evet, altı okumuz içinde devletçilik ilkesinin tanı
mı var; ama bugün kamu girişimciliği, bizim programımızda çok açık seçik olarak, günün koşulla
rı içinde, günün sermaye, emek ve teknolojinin sınırlar ötesi serbest dolaşımının ve dolaşma gerek
liliğinin koşulları içinde yeni bir kalıba girmiştir. Biz, stratejik mal ve kamusal hizmet alanı içinde 
kalan kamu girişimlerinin bu aşamada özelleştirilmesinde sakıncalar olabileceğini düşünüyoruz. 
Bir de, geri kalmış yörelerin bu gelişmişlik farklarının aşılması konusunda görevi, işlevi olan işlet
melerin özelleştirilmesinde sorunlar olabileceğini söylüyoruz. Onun dışında, biliyoruz ki, kamu gi
rişimciliği, özellikle 1988 yılından beri kamu açıklarının temel nedenlerinden, verimsizliğin temel 
nedenlerinden biridir. Bunun çözümlenmesi lazım. Bugün, kamu kesimi borçlanma gereğinin yüz
de 25'i KİT ihtiyaçlarından kaynaklanmakta. 

Yap-işlet-devret modeli anlayışı, bence, özelleştirmenin önünde, ondan öncelikli olarak ele 
alınması gereken bir kurumdur. Yani, hazır bir termik santralı özelleştirmek yerine, bir termik sant
ralın kurulması için yabancı sermaye veya özel girişimcilere yap-işlet-devret çerçevesinde bir hak 
verilmesi çok daha makul; çünkü o, Türkiye'nin elektrik üretimine ek katkı sağlar. Örneğin; Cum
huriyet Halk Partisi olarak bizim, elektrik üretimine yönelik, TEK'in işlevlerine yönelik başka bir 
bakışımız var; iç bütünselliği, tutarlılığı olan bir bakışımız var. Biz diyoruz ki; elektrik üretimi ko
nusunda özellikle kıyılarda dış kaynaklı girdilerle işletilecek her türlü enerji üretimine yönelik pro
jeler, yap-işlet-devret modeliyle yaptırılabilir; ancak, buradan üretilecek elektrik, elektrik sektörü
nün stratejik konumu nedeniyle, TEK'c devredilmelidir. TEK, kendi üreteceği ve bu tür üretilecek 
elektriğin iletimi ve dağıtımını bir bütünlük içinde, bu sektörün stratejik konumu nedeniyle, kendi 
kontrolünde tutmalı. Ama... 

(Mikrofon otomatik cihaztarafmdan kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen bağlayalım. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Ama, bu bağlamda şunu da ilave etmek isterim; TEK, 

tahsildarlık yapmamalı, para tahsildarlığı yapmamalı, o hizmetler özelleştirilmeli. 

Şimdi, bu modeller, bu çözümlemeler girift; konular, akıl, yeni düşünler ve arayışlar içeren, 
kolaycılığa kaçmadan, slogonların arkasına gizlenmeden, Türkiye'nin ihtiyaçları, gerçekleri dikka
te alınarak, derin tahlillerle ele alınması gereken konulardır. Bu anlamda, biraz evvel söylediğim 
gibi, soruyorum: Madenlerin yap-işlet-devret ile açılması düşünülen modelde, bor türevlerine, tin-
kale, kolemanite, kinstis alan nedir; bunu öğrenmek hakkımız değil mi? Eğer bu konuda net olarak 
bize yanıt veremiyorsanız, bu konuda kaygılarımızı dile getirmemiz, bir Özel duyarlılık değil mi
dir? Kangal kömürleri, Kangal termik işletmesi, bilindiği gibi, yap-işlet-devret modeliyle değil, iş
let ve devret modeliyle devredilmiştir. Devlet yapmıştır, devlet kredi sağlamıştır, sonra, "işlet ve 
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devret" diye verilmiştir. Doğru olan o mudur, yoksa yap-işlet-devret midir doğru olan? Dün, işlet 
ve devret ile verilmiştir Kangal tesisleri. Bu konuya yap-işlet-devret anlayışıyla yaklaşımını doğal 
olarak daha sağlıklı buluyorum ve Sayın Taner'in bu konudaki duygu ve düşüncelerini de gerçek
ten merak ediyorum. 

Bu duygularla hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. (RP sıralarından "yokla

ma istiyoruz" sesleri) c 

Madde üzerinde önerge vardır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 669 sıra. sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesinde, "Kamu İktisadî Te
şebbüsleri dahil" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Cevat Ayhan 
Van Sakarya 

Ahmet Remzi Hatip Zeki Ünal 
Konya Karaman 

Abdullatif Şener Hüseyin Erdal 
Sivas Yozgat 

BAŞKAN - Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN - Önergeyi oylayacağım; yalnız, yoklama isteği vardır. 
Yoklama isteyen sayın milletvekillerini tespit ediyorum: 
Sayın Fethullah Erbaş? Burada. 
Sayın Şinasi Yavuz? Burada. 
Sayın Hüseyin Erdal? Burada. 
Sayın Ali Oğuz? Burada. 
Sayın Hüsamettin Korkutata? Burada. 
Sayın Zeki Ünal? Burada. 
Sayın Ahmet Remzi Hatip? Burada. 
Sayın Zeki Ergezen? Burada. 
Sayın Gevat Ayhan? Burada. ' 
Sayın Musa Demirci? Burada. 
Sayın Abdullatif Şener? Burada. 
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Sayın milletvekilleri, yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

28. - Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/712) (S. Sayısı: 669) (Devam) 

BAŞKAN - Yoklamadan evvel, bir önerge vardı, önergeyi okuttum, önergenin oylamasında 
yoklama istenmişti, ona geçtim. Şimdi toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere devam ediyoruz. 

Sayın Fethullah Erbaş'ın okuttuğumuz önergesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Kapsam 

MADDE 2. - Bu Kanun, köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi, ka
nalizasyon, haberleşme, enerji, üretim, iletim, dağıtım, maden ve işletmeleri, fabrika ve benzeri te
sisler, çevre kirliliğini önleyici yatırımlar, otoyol, demiryolu, yeraltı ve yerüstü otoparkı ve sivil 
kullanıma yönelik deniz ve hava limanlan ve benzeri yatınm ve hizmetlerin yaptınlması, işletilme
si ve devredilmesi konularında, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde sermaye şirketlerinin veya 
yabancı şirketlerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

Birinci fıkrada öngörülen yatınm ve hizmetlerin bu Kanuna göre sermaye şirketleri veya ya
bancı şirketler eli ile gerçekleştirilmesi bu yatırım ve hizmetlerin, ilgili kamu kurum ve kuruluşla
rı (kamu iktisadî teşebbüsleri dahil) tarafından görülmesine ilişkin kanunların istisnasını teşkil 
eder. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Güneş Taner; buyurun 
efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, bir 
şeyi tavzih edebilir miyim efendim? 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Bu 2 nci madde

nin ikinci satırında "enerji"den sonra bir virgül var; o virgül kaldınlarak "enerji üretimi, iletimi ve 
dağıtımı" şeklinde olması gerekiyor. Arz ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Enerjiden sonraki virgülü kaldınyoruz. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Sayın Taner, buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; 

2 nci madde, kapsamı ifade etmektedir. Kanaatimizce, kapsam yeterince açık olmakla beraber, tu
rizmi kapsamamaktadır. Oysa, Türkiye'nin halihazırda önde gelen sektörlerinden biri turizmdir ve 
ydp-işlet-devret modeliyle ilgili olarak, turizmde daha önce yapılmış olan anlaşmalar vardır; onun 
için, turizmin de bu kapsam içerisinde alınmasını biz burada tavsiye ediyoruz. 
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Daha evvelki konuşmalar sırasında muhalefet partilerinden bazı arkadaşlarımızın "kaygan pa
ra, sıcak para, spekülatif para" şeklinde kullandıkları laflar var. Ekonomide paranın tarifi şöyledir: 
Merkez Bankası bilançosuna bakarsınız, Merkez Bankası bilançosunun net iç varlıkları artı net dış 
varlıklarını toparlarsınız, bu da paraya eşit olur; üç aşağı, beş yukarı bu böyledir. 

Sizin baktığınız anlamda kaygan, sıcak, spekülatif para gibi tanımlara girdiğiniz zaman, eko
nominin temel göstergelerinden ayrılıp, safsata ve demagojiye girersiniz; oysa, Türkiye ekonomi
sinin safsata ve demagojiyle uğraşacak hiç mi hiç vakti yoktur. 

Muhterem arkadaşım, buradan beni âdeta hükümet sözcüsü gibi konuşmakla suçladı. Hükü
met sözcüsü olmak kötü bir şey değildir; onun için hükümetlerde sözcü vardır; ama, siz bana ba
karsanız, ben kendimi milletin gözcüsü, vekili olarak da burada sözcüsü görüyorum. Eğer, siz, on 
sene evvel yapılanları eksik, gedik bulup beğenmiyorsanız/benim, on sene evvel yapılan bazı şey
leri niye yapamadınız, niye bunları Türkiye'ye layık görmediniz şeklindeki suallerime, sizin, çıkıp 
buradan cevap verme mecburiyetiniz doğar. O zaman anlatırsınız, Türkiye'deki gayri safi millî hâ
sıla niye bugün 170 milyar dolar da, bundan on sene evvel değil; niye Türkiye'deki insanlar, bu
gün otomatik telefonlarla konuşuyorlar da, on sene evvel konuşmuyorlardı; niye on sene evvel Tür
kiye'de renkli televizyon yoktu veya İkinci Boğaz Köprüsü niye on sene evvel yoktu; niye otoyol
lar yoktu? Bunlar niye yapılmamıştı? Bunları çıkıp konuşmak zorunda kalırsınız. 

Bakın, şu huydan vazgeçin. Türkiye için ne yapılmışsa azdır. Buraya gelen iktidarlar, yapılan
ların 1-2 değil, 10 mislini yapmak azmiyle gelirler. Seçim meydanlarında nutuklar atılırken vatan
daşlara bu vaatler verilmiyor mu? " 1 500 kilometre otoyol azdır, üzerine 1 500 kilometre daha ya
pacağız" denmiyor mu? Peki, yapılmaya başlandıktan sonra niye Hükümet çıkıp da, "Efendim, bu 
otoyollar bu memlekete lükstür, biz otoyol yapmayalım. Biz, bu parayla faizleri geri ödeyelim" de
mek yanlıştır. Eğer bir ülkede otoyolları yapmaya devam etmezseniz; sermayenin, işçinin, malın 
serbestçe dolaşımını; iletişimini serbestçe tesis edilmesini sağlayamazsınız, o memleketin büyüme
sine katkıda bulunamazsınız. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) - Para yok, nasıl yapalım? 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - "Para yok, yapamıyoruz" diyorsanız, çekilir gidersiniz. Onu 
bulanlar, bilenler gelir ve yaparlar; bundan evvel yaptıkları gibi. 

Bu memlekette, koltuklar, şahıslar için değildir. Bu koltuklar bilenin, bu atlar binenin, kılıç da 
kuşananındır. Siz beceremiyorsanız, bunu yapan gelir. Yılda yüzde 125 enflasyon, bu memleketin 
makus talihi, kaderi midir; tarihinde var mıdır? Peki, bunu kim yapmıştır? Bunu kim yaptıysa gel
sin, "ben bunu başaramadım, bırakıyorum" desin. 

ADÎL AYDIN (Antalya) - Siz, "Enflasyonu düşüreceğim" deyip de düşüremeyince bıraktınız 
mı? 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Şimdi, bu lafı söylerken biraz izan alın. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Siz onu normal karşılayın. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Doğrudur, arkadaşım haklıdır. Tabiî, hafıza insanları yanıltıyor. 

Ben, enflasyonu yüzde 74'le aldım, Körfez kriziyle yüzde 45'e indirdim ve yüzde 56'da bıraktım. 
Şimdi siz, "Yüzde 10'a indireceğim" dediniz. Ben, yüzde 10'u falan geçtim, yüzde 56'da tutsaydı
nız başımın üzerinde yeri vardı; yüzde 125'e çıkardınız. Şimdi bunu söylemiş olmakla siz, kendi 
Hükümetinize yardımcı mı oluyorsunuz? Hayır, burada, benden lüzumsuz yere laf duyuyorsunuz. 
Ben, bunları geçtim, burası benim memleketim, benim içim kan ağlıyor. Ekonomi yanıyor, yanı-
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yor!.. Yani ben, enflasyon yüzde 125 oldu diye bundan memnuniyet duymuyorum ki. Ben diyorum 
ki, "keşke bu enflasyonu yüzde 10'a indirseydiniz. Keşke bu Başbakan, UDİDEM'de söylemiş ol
duğu lafların bir tanesini yerine getirseydi. 

HALÎL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Meclise gelemiyor... 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Meclise gelme alışkanlığı yok. Bugün tesadüfen geldi. 

GÜNEŞTANER (Devamla) - Sayın Başbakan, söz verdiği gibi, keşke bu memlekette dış bor
cu devraldığı 48 milyar doların altına düşürüp de 70 milyar dolara çıkarmasaydı. Yok, 70 milyar 
dolara çıkardı; ama, bu 70 milyar dolara çıkardığı dış borçla bu memlekette yatırım yapsaydı, bu 
memleketin insanlarına iş hasası sağlasaydı, ben bunlara bir şey demezdim. (ANAP sıralarından 
"Başbakan dinlemiyor" sesleri) Sayın Başbakanın dinleme gibi bir âdedi yoktur zaten. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Biz ümit ediyorduk ki, Sayın Başbakan televizyona çıkıp da, 
"Bu muhalefet bana görev yaptırmıyor... Bu muhalefet bizi engelliyor... Bu muhalefet bize doğru
ları göstermiyor" dedikten sonra Meclise geldiğinde, muhalefetin yanlış da olsa, kötü de olsa, söy
lediklerine, bu Meclise yakışır şekilde, hiç olmazsa o sırada kulak vermesini arzu ederdik. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Öyle yapıyorlar zaten, geliyorlar Meclise(!) 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Başbakan cesur ve kahramandır(î) 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Biz, burada Anayasanın bize vermiş olduğu yetkiler içerisinde 

görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu Anayasa güzel bir anayasa değil, bunu değiştirelim. 
Başbakanlar hiç kimseyi dinlemez, istediklerini yaparlar, hatta Meclise bile lüzum yoktur diyebi
lirsiniz; ama, önce Anayasayı o hale getirmek lazım; getirdikten sonra dersiniz bunları. Anayasayı 
o hale getirmediğiniz müddetçe dinlemekte fayda vardır; en azından dünyadaki usuller açısından 
fayda vardır. Dünyada, hatip konuşurken dinlenir. Hele anamuhalefet partisi konuşurken iki kere 
dinlemekte fayda vardır. Hele siz, devraldığınız günden bugüne kadar ekonomiyi yüzünüze gözü
nüze bulaştırdıysanız, eğer Türkiye'yi yangın haline getirdiyseniz, eğer vatandaşı perişan ettiyse
niz, işçiyi sokaklara dökteyseniz, memuru polise coplattırdıysanız, burada muhalefetin söylediğini 
dinlemenizde fayda vardır; çünkü, bu vatandaş, eninde sonunda sizi buraya gönderdiği gibi, sizden 
bu hesabı soracaktır. Yok siz bunları dinlememekte ısrar ederseniz, biz de buradan kendi bildiği
miz gibi -zabıtlara da olsa- bunları konuşuruz. Biz gerçekleri söyleriz; ama -Sayın Başbakan hiç 
kusura bakmayın- yarın televizyona bir daha çıktığınızda "muhalefet bize doğru yolu göstermiyor, 
muhalefet bize yapıcı hiç bir şey söylemiyor" diyemezsiniz; çünkü, ben burada konuşurken, siz ar
kadaşlarınızla konuşup onları dinlemeyi yeğliyorsunuz. Siz televizyona çıkıp bunu söylediğiniz za
man, ben de arkanızdan çıkarım, Sayın Başbakan siz doğruları söylemiyorsunuz; siz aynen beyaz 
sayfayı açtığınızda doğruları söylemediğiniz gibi, siz bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar
da Türk insanına, Parlamentoya, kendi Hükümet arkadaşlarınıza doğru söylemediğiniz gibi, siz 
gerçkelerden kaçıp insanları aldatmaya çalışıyorsunuz derim. 

HALİL BAŞOL (Tekirdağ) - Sadede gel sadede. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Buyurun siz konuşur. (DYP sıralarından gürültüler) 
Muhterem arkadaşlarım, siz burada boşuna böyle şeylere girmeyin; Hükümet var, sözcüleriniz 

var. Benden sonra Grubunuzdan bir arkadaşınız çıkar, benim söylediklerimin yanlış olduğunu bu
rada ifade buyurur; o zaman sadede gelinir. Siz eğer Sayın Başbakana müsaade etseydiniz, bizim 
söylemeye çalıştıklarımızı dinlemeye belki vakti olurdu; işte bunun adına sadet derler. 
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Ben ne diyorum ne demiyorum; siz burada oturup külhanbeyliği mi taslıyorsunuz? (DYP sıra
larından gürültüler) 

HALİL BAŞOL (Tekirdağ) - Sadede gel sadede. ' 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Siz burada külhanbeyliği mi taslıyorsunuz beyefendi?.. Ne olu

yor yani?.. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Düzgün konuşsana. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Başbakanın iki sıra arkasında oturuyorsunuz diye, yarın kabi
ne kurulduğunda, Güneş Taner'e külhanbeylik tasladınız diye size bakanlık mı verecek zannedi
yorsunuz? (DYP sıralarından gürültüler) Bu kadar mı ucuzladı bu iş? (ANAP sıralarından alkışlar) 
Yok efendiler yok; siz burada gerçekleri dinleyin. 

OSMAN SEYFİ (Nevşehir) - Tişörtü ne yaptın tişörtü? 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Bakın, gerçekler nedir... 
BAŞKAN - Sayın Taner vaktiniz bitiyor, lütfen... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 

Şu Hazinenin güzel kitabı, beyaz sayfa; tarih şubat 1994. Bu da mayıs ayında çıkan kitap; gör
düğünüz gibi samanlı kâğıda basılmış. Eğer siz tasarrufu bu şekilde yapacağınızı zannediyorsanız, 
bu, Türkiye'de böyle yapılmaz. Arkadaşlarımızın dediği gibi, ekonomik istikrar paketi eğer bu ise; 
eğer siz ekonomiyi bu şekilde yapacağınızı zannediyorsanız, kusura bakmayın bu yetmez. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) - Damlaya damlaya göl olur. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Dediğiniz doğrudur, başlangıçtır, damlaya damlaya göl olur. 
BAŞKAN - Lütfen bağlayınız... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben buraya çıkıp, bu kanu
nu beğendiğimizi, bu kanunu desteklediğimizi, memleketin ve milletin hayrına olur diye söyledim. 
Ben size burada yapıcı muhalefet yapmaya çalıştım; ama siz, bütün bunlara rağmen gelip de, bizim 
size "yahu şunları şunları yanlış yapmayın, bu memleketin yaranna değil" laflarını dinlememek 
için burada kendi aranızdaki konuşmalara katılıp da "Bu Meclis olsa olsa böyle idare edilir" derse
niz, bu, Meclise karşı yapılan bir davranıştır; kusura bakmayın ben bunu içime sindiremiyorum. 
Ama, nereden dönülürse kârdır, inşallah bu kulağınıza küpe olur. Biz burada doğru işleri bu mem
leketin hayrına beraberce yaparız, bu Meclise yakışır bir şekilde yaparız. O zaman hiçbir engelle
me olmadan, bu memleketin yararı için ne yapılırsa beraber yaparız. 

Unutmayın, bu memleket hepimizin. 
Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

. BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; gö

rüşülmekte olan 69 sıra sayılı, Yap-îşlet-Devret Modeli Kanun Tasarısının 2 nci maddesi hakkın
da, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, tasarının 2 nci maddesi, kapsam maddesidir. Burada, bu tasan çerçeve
sinde yap-işlet-devret modeliyle, yerli veya yabancı sermaye şirketlerine verilecek olan iş konula-
n sayılmaktadır. Tasannın geneli üzerindeki konuşmamda da arz ettiğim üzere, burada birçok iş 
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kalemi, hizmet kalemi, yatırım mevzuu sayılmakta ve bu meyanda, içme suyu da, kanalizasyon da, 
otopark da sayılmaktadır. Tabiî, unutulmuş bazı hizmet sahaları da var. Mesela: Tasarının bu mad
desine şehirlerin parkları da ilave edilebilirdi, çöp hizmetleri de ilave edilebilirdi ve böylece bütün 
hizmetler de özelleştirilmiş olurdu. 

Ben kendi seçim çevremde gezdiğim köylerde görüyorum ki, susuz çok köyümüz var. Su sı
kıntısı olan, suyu yetersiz olan, suyu hiç olmayan köylerimiz var. Şimdi bu yaz Meclis tatile gir
dikten sonra, bu köyleri ziyaret ettiğimde, tabiî su ihtiyaçları karşılanmadığı için, 'merak etmeyin, 
yeni yap-işlet-devret kanununu çıkardık, bu kanuna göre, muhtemelen yabancı sermaye şirketleri 
gelecekler, size su getirecekler' diye ifade edeceğim. Zaten, yabancı sermayeyi tarıma adım adım 
sokmuşuz ve asırlardır tütüncülük yapan Türkiye, bugün tütünü adım adım Amerikan sermayesine 
teslim ediyor. Fevkalade verimli araziler, tarım ürünleri yetiştiren araziler, Amerikan tütününe tah
sis edilmiş vaziyette, Amerikan şirketlerinin yaptığı barakalar, onların yönetiminde çiftçimiz, yeni 
Amerikan tütünü üretimine yönelmiş. Bu tasarı kanunlaşırsa, arkasında bir yabancı şirket de gelir, 
bu köylere su getirir diye müjdeyi vereceğim. 

Değerli arkadaşlar, bu tasarı kanunlaşırsa, göreceksiniz, neticede hiçbir şey getirmeyecek. 
Türkiye, 1950'lerde Yabancı Sermaye Kanununu çıkardı, belli projelerde 10 yıldır da yap-işlet-
devret modelini uyguluyor; ama, az gittik, uz gittik, bir arpa boyu yol gittik. Maalesef hükümetler 
şaşkın, hele bugünkü Hükümet, fevkalade şaşkın. Bu Hükümet değil mi 1993 yılında "Ben faizle
ri düşüreceğim. Onun için piyasaya bono ve tahvil çıkarmayacağım; bunun yerine ya para basaca
ğım veya dışarıdan döviz kredisi alacağım, cari masrafları, maaşları, borçları bununla ödeyeceğim" 
diye bir yola giren, uzun süre bono ve tahvil ihale etmeyen. Hatta, Sayın Başbakanın, "Beynimin 
yansı" dediği bir müsteşarı, 1993 yılının sonbahar aylarında Japonya'ya gitti, cari masraflar için 
500-600 milyon dolar kredi buldu ve Türkiye'ye dönüşünde de uçakta gelirken flaş bir haber pat
lattı, "Emir verdim, bono ve tahvil ihalesini durdurdum, ben 600 milyon dolarla geliyorum, maaş
ları da, borçları da bununla ödeyeceğim" dedi. O pilitakadan bugün üç aylık yüde 50, yıllık yüzde 
200 basit ve yüzde 406 bileşik faize gelmiş durumdayız. Onu da uygulayan bu Hükümettir, bunu 
da uygulayan bu Hükümettir. Bu Hükümet, Türkiye'yi, deneme-yanılma metoduyla yönetiyor. Ya
ni, ne yapsak diye muhtelif denemeler yapıyor. Affınıza sığınırım; lisanımızda bir atasözü var: 
"Acemi nalbant gavur eşeğinde öğrenir" diye -milleti de tenzil ederim, Hükümeti de tenzih ederim-
bu Hükümetin yaptığı uygulama deneme-Yanılma metodudur. 

Sayın Başbakan geçenlerde alelacele Amerika'ya gitti, herhalde orada bazıları, "Siz şu yap-iş
let-devret modeliyle çabuk gidin de, gelelim sizin çöpünüzü toplayalım, yolunuzu.kanalizasyon 
hizmetlerinizi yapalım, suyunuzu getirelim, otoparklarınızı, havaalanlarınızı, limanlarınızı, demir-
yollannızı yapalım. Oh ne güzel... Siz de rahat edersiniz" diye, yeni bir tavsiye paketiyle dönmüş 
olacak ki, Sayın Başbakan çok acele, yıldırım süratiyle bu kanun tasarısını önümüze getirdi. 
30.5.1994'te kanun tasarısı Başbakanlık tarafından, Sayın Çiller tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisine gönderilmiş. Önümüzde, 2.6.1994 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonundan çıkmış ve 
Genel Kurula gelmiş bir metin var. Ben müzakerelerin başında Sayın Başkana bu vesileyle arz et
tim; basmayazı hakikaten yoktu, Meclisin görevlilerini birkaç defa gönderdim "matbaadan gelme
di" dediler. Bir milletvekili de böylesine mühim bir konu üzerinde düşünmeden nasıl değerlendir
me yapacak, nasıl mütalaada bulunacak? 

İşte biz, bu anlayışla memleketi yönetiyoruz. Yani, Nasrettin Hoca'nın hikâyesi gibi, göle yo
ğurt mayalıyoruz; ama, bu yoğurt da tutmayacak ve yine bir süre sonra yeni birtakım icatlarla ge-
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leceğiz. Biz bu tip üslupları geçmişte de gördük; ama, Türkiye'nin 1980'de 14 milyon dolar borcu 
vardı, bugün 70 milyar dolar borcu var. İç borçları 400 trilyon lirayı aşmış; dış borçları sadece 1993 
yılında 12 milyar dolar artmış, 55 milyar dolardan 67 milyar dolara gelmiş. 1994 yılı itibariyle bu
gün 70 milyar dolar mertebesinde borcumuz var. Yani, böyle ne yaptığını bilmeyen, nereye gitti
ğini bilmeyen, neden faydalanacağını, neden zarar göreceğini bilmeyen bir hükümetin yönetimin
de memleket, âdeta dümensiz bir gemi gibi o sahilden o sahile vurmakta ve bir macerayı yaşamak
tadır. . 

Maalesef, bu dönemde ve önceki dönemde de memleketimizin kamu yönetimi de tahrip edil
miş bulunmaktadır. Geçmişte başlayan bir temayülle birtakım nevzuhur kabiliyetleri, yurt dışından, 
oradan buradan toplayıp getirip en mühim karar ve yönetim noktalarına oturtarak, bu prenslerle 
mucizeler doğurup, memleketi güllük gülistanlık yapacaktık; ama, her yapılan icraatın neticesinde 
daha vahim sonuçlarla karşılaşmaktayız. Üzülerek ifade edeyim, bugün memleket bir sosyal kar
gaşaya doğru gitmektedir. Gelir dengesinin bu kadar bozulduğu, işsizliğin bu kadar arttığı, vergi
lerin bu kadar ağır yük haline geldiği bir ülkede ve faizlerin de üretimi bu kadar caydırıcı bir sevi
yede olduğu bir ülkede yatırımı da, üretimi de, istihdamı da düşünmek mümkün değildir. 

Sayın Başbakan 1993 yılının kasım ve aralık ayında gazetelere sayfa sayfa vermiş olduğu ilan
larda "bir kurtuluş savaşı yapıyoruz, yeni bir kurtuluş mücadelesi yapıyoruz, ekonomik teröre son 
vereceğiz, milletin ödediği vergiler bir avuç mutlu azınlığın cebine, faiz ve vergisiz gelir olarak gir
meyecek. Devletin masraflarını..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

GEV AT AYHAN (Devamla) - Bitiriyorum, bağlıyorum Sayın Başkan. 
"... devletin giderlerini sağlam kaynaklardan karşılayacağız, işte bu vergi paketi bunun için

dir" buyurdular. O vergi paketi çıktı; ancak, hiçbir şey düzelmedi. Aralık ayından haziran ayına 
geçtik, 6 ay oldu, bir şeyin düzelmesi bir tarafa, daha da berbat hale geldi. Devlet, tahvil ve bono
larını yıllık yüzde 78-80 faizle satarken, şimdi yüzde 406 faizle satmaya başladı. 

İşte, bu Hükümete güvenimiz olmadığı için, biz kanun tasarısının gerek muhteva itibariyle, ge
rek kanunlaştıktan sonra icra edecek olan Hükümet itibariyle de, hiçbir zaman memlekete faydalı 
olmayacağı kanaatindeyiz. Bu maddedeki bu geniş kapsam çerçevesinin de, başı sonu belli olma
yan ve "benzeri yatırım ve hizmetler" diye fevkalade şümullü, nerede duracağı, neyi kapsayacağı 
belli olmayan bu tasarının bu maddesini bu haliyle mahzurlu gördüğümüzü arz etmek için geldim. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Şahsı adına konuşmak üzere, buyurun Sayın Hüseyin Erdal. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; Yap-İşlet-Devret Ka

nun Tasarısının 2 nci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, ben şahsen Hükümetten şunu isterdim : Bu Hükümet iki yılı mütecaviz bir 
zamandan beri görev yapıyor. Bu görev esnasında şu yap-işlet-devret mevzuu olan çeşitli konular
da bazı işler yapar ve bu işlerden de devlet zarar ederse, ancak der ki biz devlet olarak yol yapımın
da zarar ettik, barajda zarar ettik, enerjide zarar ettik bu yükü de millet çekiyor; o halde, biz mille
te yük olmamak için bu işleri, yani devletin yapacağı işleri devletin dışındaki özel sektöre, yaban
cı kuruluşlara yaptırmayı düşündük. Bu tasarımız bundan dolayı huzurunuza geldi deseydi, bende-
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niz çıkıp da bu konu üzerinde konuşmazdım. Gördüğüm kadarıyla, "kahtı recül" denen bir söz var
dır; maalesef, bugün devletimiz bundan yoksundur. 

Değerli arkadaşlar, KİT'ler yıllardan beri devlete kâr getiren çok kıymetli elemanlar yetiştiren 
ve milletimizin ümidi olan müesseselerden, maalesef, hükümetler son 10 yıl içinde bu KİT'leri ser
best bıraktı. Ne dedi?.. "KİT'lerin başındaki yönetici serbesttir, istediği gibi KİT'i yönetir. Yani, 
para lazımsa borç alır, ürettiği mala istediği şekilde zam koyar istediği fiyatla satar, buna hükümet 
karışmaz" dedikten sonra, tabiî bir başıbozukluk meydana geldi, süratle KİT'ler borçlandı, fazla 
eleman alındı, şimdi devletin yönetiminde bulunan KİT'ler devlete yük oldu. Eğer, zamanında bu 
serbestlik olmasaydı bugün devletin görevi başkalarına ihale edilmezdi. 

Bu bakımdan, bendeniz bu tasarının 2 nci maddesinin hakikaten yersiz olduğu kanaatindeyim; 
çünkü, bugün devlet kademesinde bu bahsedilen köprü, tünel, baraj gibi çeşitli tesisleri kuracak, 
yönetecek yetenekli elemanlar vardır, yalnız bunun başında bu işi yürütecek, yönetecek maalesef 
iktidar yoktur. İktidar bugüne kadar neyle uğraştı; nereden faizle para alacağız, memurun maaşını 
nasıl ödeyeceğiz, işyerlerini nasıl kapatacağız, işçiyi sokağa nasıl dökeceğiz!.. Bunun dışında her
hangi bir çalışma yapmıyor. Bir Millî Eğitim eski Bakanının sözü var, hepiniz hatırlarsınız, "Şu 
okullar olmasa bakanlık çok rahat" diye. Şimdi, bu Hükümet de, maalesef, "Devletin KİT'leri ve 
elindeki işler olmasa Hükümeti idare etmek çok kolay" diye konuşuyor, hal ve hareketleri bunu 
gösteriyor. 

Arkadaşlar, yanlış yoldayız. Bu konuların birçoğu stratejik konulardır. Yolumuz, enerjimiz, 
suyumuz devletin ve hükümetin istemediği bir kuruluşun eline geçtiği zaman yarın bize çok sıkın
tı verin 

(Mikrofon otomatih cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen tamamlayınız. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Sağ olun Sayın Başkan. 
Devletin yapacağı işler var, halkın yapacağı işler var; devlet, stratejik işleri, devletin emniye

tiyle, milletin sağlığıyla, hayatı ve çeşitli konularıyla ilgili işleri yapar, bunun dışındaki işleri de 
özel sektör yapar. Bu ayırımı yaptıktan sonra eğer bir icraat yapılırsa faydalı olur kanaatindeyim. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyor, Sayın Başkana teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erdal. 

Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Madde üzerinde önergeler vardır; geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 669 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin birinci fıkrasının tasan
dan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Abdüllatif Şener Ahmet Remzi Hatip 
Sivas Konya 

Hüseyin Erdal Fethullah Erbaş 
Yozgat Van 

Ali Oğuz Ahmet Ankan 
İstanbul Sivas 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 669 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının metin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Ahmet Remzi Hatip 

Van Konya 
Hüseyin Erdal İsmail Coşar 

Yozgat Çankırı 

Ahmet Arıkan 

Sivas 

BAŞKAN - Şimdi önergeleri aykırılık derecesine göre okutup işleme koyacağım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 669 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin birinci fıkrasının tasarı
dan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa)- Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 669 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının metin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
Van . 

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

efendim. • 
BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Hatip. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, değerli üyeler; hepinizi hürmetle selamla

rım. 
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Bu değişiklik önergesini takdim etmemizin nedeni, 2 nci maddenin kendi içerisinde bir çeliş
ki yapısına sahip olmasıdır. Birinci fıkrada "Bu Kanun, köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kul
lanma suyu, arıtma tesisi, kanalizasyon, haberleşme, enerji, üretim, iletim, dağıtım..." deniyor; her
halde enerjinin üretimi, iletimi ve dağıtımı olsa gerek. O kadar aceleye gelmiş ki, sanki, müstakil 
"iletim" diye bir sektör var, sanki "üretim" diye bir sektör var, sanki "dağıtım" diye bir sektör var. 

BAŞKAN - Komisyon onu düzeltti efendim. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Çok iyi. 

"... maden ve işletmeleri, fabrika ve benzeri tesisler, çevre kirliliğini önleyici yatırımlar, oto
yol, demiryolu, yeraltı ve yerüstü otoparkı ve sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları ve 
benzeri yatırım ve hizmetlerin yaptırılması, işletilmesi ve devredilmesi konularında, yap-işlet-dev-
ret modeli çerçevesinde sermaye şirketlerinin veya yabancı şirketlerin görevlendirilmesine ilişkin 
usul ve esasları kapsar" diye saymış mı?!. 

Sırf kılıfına uydurmak için, Anayasaya aykırılığı önlemek için, ikinci fıkrada, "Birinci fıkrada 
öngörülen yatırım ve hizmetlerin bu Kanuna göre sermaye şirketleri veya yabancı şirketler eli ile 
gerçekleştirilmesi bu yatırım ve hizmetlerin, ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kamu iktisadî teşeb
büsleri dahil) tarafından görülmesine ilişkin kanunların istisnasını teşkil eder" diyor. Bu ne güzel 
istisnaymış(î) Yani, o kanunların saydığı bütün konuları sayıyorsunuz, ondan sonra da istisna geti
riyorsunuz. Öyleyse, bu ikinci fıkra fazladır; bu fıkranın madde metninden çıkarılması gerekir. 

Yüce Meclisin, bu değişiklik önergemize katılmasını arz ediyor, saygılar sunuyoruz. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hatip. 
Önergeye Komisyon ve Hükümeüt katılmamıştır. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Karar yetersayısı istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

reddedilmiştir. (RP sıralarından "karar yetersayısı istedik Sayın Başkan" sesleri) 

Maddeyi Komisyonun düzelttiği şekilde oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Caiz değil... Caiz değil vallahi... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Yakışmıyor sizin kemalinize!.. Yakışmıyor!.. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, siz de biliyorsunuz, daha yarım saat evvel yoklama istedi
ğiniz, toplantı sayısından fazla milletvekilinin salonda olduğunu tespit ettik. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Efendim, şu anda karar yetersayısı yoktur. Biz şu anda salon
da olanlara bakıyoruz, salon dışında bulunanlardan bize ne... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 1 inci ve 2 nci maddeyi kabul etmiş bulunuyoruz. 

3 üncü maddeye başladığımız zaman, 3 üncü maddeyi bitirmeden zaman bitecek. Saat 
20.00'de toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.38 

. _.© ' 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefa Tanır 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Bozkurt (Sinop), Abbas İnccayan (Bolu) 

•• i - © 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 110 uncu Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

V. - ÖNERİLER (Devam) 

B) DANİŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun 6.6.1994 Pazartesi günkü birleşiminde kanun tasarı ve tekliflerinin gö

rüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisi vardır, okutuyorum : 

Danışma Kurulu Önerisi 
No.: 140 Tarih: 2.6.1994 
Genel Kurulun 6.6.1994 Pazartesi günkü birleşiminde kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülme

sinin Genel Kurulun onayına sunulması Damşma Kurulunca uygun görülmüştür. 
Vefa Tanır 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı V. 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Turhan Tayan Hasan Korkmazcan 
SHP Grubu Başkanı RP Grubu Başkanvekili 

Aydın Güven Gürkan Abdüllatif Şener 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısı istiyoruz. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısı istemiştik; karar yetersayısı yok. Oylamaya 

geçmeden arz ettik. 
BAŞKAN - Bu öneriyi zorla mı imzalattım Grup Başkanvekilinize; yapmayın ama... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, lütfen... İkisi farklı şeyler, ikisi ayrı şey

ler... 
Vİ. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
28. —' Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap - İşlet - Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hak

kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/712) (S. Sayısı: 669) (Devam) 
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BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

Tanımlar 

MADDE 3. - Bu Kanunda geçen; 

a) Yap-İşlet-Devret Modeli: İleri teknoloji ve yüksek maddî kaynak ihtiyacı duyulan projele
rin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen özel bir finansman modeli olup, yatırım be
delinin (elde edilecek kâr dahil) sermaye şirketine veya yabancı şirkete, şirketin işletme süresi içe
risinde ürettiği mal veya hizmetin idare veya hizmetten yararlananlarca satın alınması suretiyle 
ödenmesini, 

b) Sermaye Şirketi: Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş veya kurulacak olan ve 
gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarının da (kamu iktisadî teşebbüsleri dahil) ortak olduğu ve 
bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen Bakanlar Kurulu Kararında öngörülen şartları taşıyan 
anonim şirketi, 

c) Yabancı Şirket: 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümleri uyarınca Tür
kiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen kuruluşu, 

d) İdare : Yüksek Planlama Kurulunca bu Kanunda öngörülen yatırım ve hizmetleri yap-iş
let-devret modeli çerçevesinde yaptırmak üzere sermaye şirketi veya yabancı şirket ile sözleşme 
yapmaya yetkili kılınan ve hizmetin aslî sahibi olan kamu kurum ve kuruluşlarını (kamu iktisadî 
teşebbüsleri ve fonları dahil), 

İfade eder. 
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi var mı?.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, Refah Partisi Grubu adına Karaman Millet

vekili Sayın Zeki Ünal konuşacaklar. 
Ancak, bu arada, Meclisi çalıştırmak için gösterdiğiniz gayreti de hayretle izlediğimizi belirt

mek istiyorum. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Hayretle mi, takdirle mi Sayın Şener? 
BAŞKAN - 3 üncü madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Zeki Ünal'a söz veri

yorum. 
Buyurun Sayın Ünal. 
RP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 669 sı

ra sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkın
da Kanun Tasarısının 3 üncü maddesi üzerinde Grubumuzun görüşlerini arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bilindiği gibi, yap-işlet-devret modeli 1984 yılında ANAP döneminde or
taya atılmış bir modeldir. Çok büyük bir iştiyakla başlanmış olan bu modelle bugüne kadar hiçbir 
proje gerçekleştirilememiştir. Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Sayın Mehmet Altmsoy 
zamanında Atakule, yap-işlet-devret modeliyle yapılmış; ancak, Atakule'nin tepesi döner biçimde 
dizayn edilmiş olmasına rağmen, proje realize edildikten sonra, bu kulenin tepesinin dönmediği or
taya çıkmıştır. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Dönmez tabiî, niye dönsün... 
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ZEKİ ÜNAL (Devamla) - 1984 yılından günümüze kadar geçen on yıllık bir dönem içerisin
de, yap-işlet-devret modeliyle ilgili olarak 14 proje için başvuru olmuş, bunlardan 4'ü izin belgesi 
aşamasına gelebilmiş ve ancak 1 tanesine teşvik belgesi verilmesi sözkonusu olabilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, on yıldan beri yap-işlet-devret modeli gündemde olduğu halde, maalesef, 
bugüne kadar somut bir eser ortaya çıkmamıştır. Ankara Metrosunun, yap-işlet-devret modeliyle 
yapılması istenmiş, görüşmeler yine, maalesef, fiyaskoyla neticelenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, belki Hükümet iyiniyetle böyle bir yasa tasarısını Genel Kurula sevk et- ' 
miş bulunmaktadır; ancak, benim kanaatim, konunun, uzmanlar bazında yeterince tartışılmadığı 
şeklindedir. Eğer, konu, teknik bazda tartışılmış olsaydı, işlerliği olmayacak, böyle bir yasa tasarı
sı üzerinde zaman da harcanmayacaktı. Kaldı ki, 3 üncü maddenin (a) fıkrasındaki tanımla 2 nci 
maddenin birinci fıkrası arasında önemli bir çelişki görülmektedir. Adıgeçen fıkrada, yap-işlet-dev
ret modeli, ileri teknoloji ve yüksek maddî kaynak ihtiyacı duyulan projelerin gerçekleştirilmesin
de kullanılmak üzere geliştirilen özel bir finansman modeli olarak takdim edilmekte; 2 nci madde
nin birinci fıkrasında ise, neredeyse hiçbir teknik, ekonomik ve finansal kriter getirilmeksizin, bü
tün sektörlerin alt sektörleri sayılmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, aşağıda sayacağım konulardan hangisi ileri teknolojiyi gerektirmektedir : 
Köprü mü? Tünel mi? Baraj mı? İçme veya kullanma suyu mu? Arıtma tesisi mi? Yoksa kanali
zasyon mu? Daha da sayabiliriz. Çevre kirliliğini önleyici yatırımlar, otoyol, demiryolu, yeraltı ve 
yerüstü otoparkı, limanlar; bunların hangisi ileri teknolojiyi gerekli kılmaktadır. 

İleri teknolojiyi transfer etmek için ille de yap-işlet-devret modeline ihtiyaç yok ki. Teknolo
ji transferinin de kendine göre yolları, usulleri ve metotları vardır. Bunu, İkinci Dünya Harbinden 
sonra, biz Türkiye olarak uyurken, Japonlar fevkalade başarmışlardır. 

Ayrıca, yap-işlet-devret modelinde sürenin 49 yıl olması öngörülmektedir ki, tesisler hurda ol
duktan, elden çıktıktan ve rantiyesini de dış firmalar, dış ülkeler aldıktan sonra, bize ancak posası 
kalacak demektir. Onun için, biz Refah Partisi Grubu olarak, böyle bir yasanın millî menfaatları-
mıza fayda yerine bazı zararlar tevlit edeceği kanaatindeyiz. .. 

Eğer ille de ülkemizi mamur edeceksek, öncelikle ülkemizdeki doğal kaynakları harekete ge
çirmek mükellefiyetindeyiz. Sayın Hükümet, mutlaka kendileri incelemişlerdir; bugün Türkiye'de 
çok zengin maden kaynakları vardır. Hatta, Maden Tetkik ve Araştırma Enstitüsünün en son çıkar
mış olduğu araştırma sonuçlarında, Türkiye'deki maden kaynakları rezervinin 2 trilyon dolar civa
rında olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, dünya üzerindeki 10 ülke içerisinde, maden çeşitliliği yönün
den Türkiye'nin de çok zengin bir ülke olduğu vurgulanmaktadır. 

Bunun dışında, Türkiye'de, bilindiği gibi, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız fevkalade zengin ol
masına rağmen ve yine Devlet Su İşlerinin şimdiye kadar yapmış olduğu araştırmalara göre yer
altında ve yerüstünde 107 milyar ton su kaynağımız olmasına rağmen, maalesef, bugüne gelinceye 
kadar, yani yetmiş yıllık Türkiye Cumhuriyeti döneminde, bunun ancak yüzde 30'u değerlendirile-
bilmiştir. Bütün bunları hemen devreye sokmak mümkündür. Yine, yeterli orman varlıklarımız da 
mevcuttur ve Türkiye'deki doğal kaynakları devreye sokarak birçok meseleyi çözmek mümkündür. 

Her şeyden evvel bunların üzerine gidebilmek ve bu konularda başarılı olabilmek için, millî 
menfaatlarımız istikametinde bir politika uygulamak lazım gelmektedir. Hükümet de gayet iyi bi
liyor ki, 1990 yılından beri Kerkük ve Yumurtalık boru hatları kapalı olmasından ve Birleşmiş Mil
letler Teşkilatının, endİrekt olarak da Amerika'nın sözünden çıkamadığından dolayı, üç yıldan be
ri tam 20 milyar dolar bizim zararımız olmakta, bu mesele hâlâ aşılamamaktadır. 

Hükümetin Başbakanı Sayın Çillcr'in Amerika'ya gittiğini ve daha evvel IMF ile yapılan 
stand-by anlaşmasıyla 450 milyon dolar olarak sözünü aldığı kredi miktarını, 713 milyon dolara çı-
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karmış olduğunu da hemen görmekteyiz. Bu paranın fazla bir miktar olmadığı kanaatindeyiz; çün
kü 713 milyon dolar, yaklaşık 22 trilyon lira yapar ki, bu da bizim şu andaki devlet harcamaları içe
risindeki personel, yani memur maaşlarımızın ancak bir aylığını karşılayabilmektedir. Kaldı ki, bu 
paranın tamamı da verilmemekte, dört eşit taksit içerisinde üçer aylık sürelerle verilmektedir. Za
ten, stand-by anlaşması da şu anda görüşme safhasında olup, muhtemeldir ki, 1 Temmuzda karara 
bağlanacaktır. Hatta, belki de stand-by anlaşmasıyla beraber ilk taksit olan 175 milyon dolar da ve
rilecektir. 

Peki, verilmek istenilen bu 175 milyon dolar nedir?.. 175 milyon dolar, yaklaşık 5,5 trilyon 
TL. yapmaktadır. 5,5 trilyon lira ise, devletin bir aylık harcamasının, maalesef, onda biri kadardır, 

İşte bütün bunları dikkate almaksızın ve dış politikayı da yine aynı şekilde, millî menfaatler 
istikametinde, realize etmediğimiz takdirde, elbette ki, yap-işlet-devret modeli gibi, gerçekten 10 
yıldan beri netice alamadığımız bir modelin peşine takılmak durumuyla karşi karşıya kalabiliriz. 

Değerli arkadaşlarım, her şeyden evvel, bu Hükümet, yap-işlet-devret modelini, ANAP'tan in
tikal etmiş şekliyle yürütmek istemektedir. Bunu ANAP yürütememiştir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ünal, size 5 dakika daha süre veriyorum, buyurun efendim. 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, yap-işlet-devret modeli, on yıldan beri, ma
alesef, iyi netice vermemiştir. Şahsen, bu Hükümetin, bu konuyla ilgili olarak fazla zaman israf et
tiği kanaatindeyim. İnşallah, Hükümet, bu tasarıyı belki ileri teknolojik gelişmeleri ve transferini 
sağlayabilmek amacıyla, biraz de realist bir tabana oturtmak suretiyle tekrar gözden geçirir, kana
lizasyona varıncaya kadar teferruata inen böyle bir yasa tasarısını da buraya getirmemiş olur. Her 
şeyden evvel bu yasa tasarısının da, daha evvelki bazı yasa tasarılarında olduğu gibi ölü doğacağı 
ve işlemeyeceği kanaatindeyim. İnşallah, Hükümet, bu söylediklerimizi tam manasıyla anlar ve bi
zim tavsiyelerimiz istikametinde bazı icraatlarda bulunur. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünal. . 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Rauf Ertekin; buyurun efendim. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bazı Yatırım ve Hiz

metlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun Tasarısıyla ilgili 
olarak, ANAP Grubu adına görüşlerimi belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yü
ce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Benden önce konuşan değerli Refah Partisi sözcüsü arkadaşımın da belirttiği gibi, bu kanun 
tasarısı alelacale Meclise getirilmiş olup, "Amaç" maddesi olarak düzenlenen madde l'de, devlet, 
artık kendi imkânlarıyla yatırımlarını yapamayacağını, bu kanun tasarısı dolayısıyla bir kere daha 
ifade etmiştir, yani ekonominin battığını ifade etmiştir. "Belirli altyapı yatırımlarını biz Hükümet 
olarak artık yapamayacağız..." Daha önce şiddetle karşı oldukları ve Anavatan Partisi iktidarlarının 
getirdiği, belki de o günlerde çok büyük sürtüşmelere neden olan yap-işlet-devret modeline karşı 
çıkan o günkü muhalefet partilerinin, bugün buna can simidi gibi sarılmalarını ben normal karşılı
yorum ve bugün bu noktaya gelmelerinden dolayı da kendilerini kutluyorum. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - O halde, tasarıya olumlu oy vereceksiniz. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Demek ki, ülkede yap-işlet-devret modeliyle de bir şey

ler yapılabileceği artık ortaya konulmuş oluyor. Ancak, kanun tasarısı yanlış bir zamanda günde
me getirilmiş. 
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Şimdi sormak gerekir : Acaba, Türkiye'de o kadar dış ve. iç yatırımcı sıraya girmiş, teşvik 
bekliyor, yap-işlet-devret modeliyle ülkede yeni yatırımlar yapmak için o kadar çaba mı sarfediyor 
ki, bu tasarı gündeme böyle acele getiriliyor(!) Ne yazık değerli arkadaşlarım, ne yazık(!) Ekono
mi çökmüş ve Türkiye'de sanayi kendi içerisinde küçülme noktasına gelmiş. İşte, dün basından, 
radyolardan, televizyonlardan hepimiz izledik; kendi sanayimiz küçülme noktasına gelmiş, işçiler 
işten çıkarılıyor; fabrikalar durdurulma noktasına gelmiş; biz, şu anda daha önce gelmesi lazım ge
len bu kanun tasarısını yanlış bir zamanda ortaya koyarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve Mec
lisi meşgul ediyoruz... 

Şimdi şu tasarının yürürlüğe girebilmesi, hayata geçebilmesi için, önce ekonominin ayakları 
üzerine dikilmesi lazım. Türkiye yangın yerine dönmüş. Bir gün sonramızı değil, bir saat sonramı
zı görmek mümkün değil. Değerli İktidar partileri milletvekilleri arkadaşlarımdan rica ediyorum, 
çıkın şu milletin arasına, esnafın arasına bir girin de bu vatandaşımız ne söylüyor bir bakın... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Siz aynı şeyleri yapmadınız mı?.. 

MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) - Biz sekiz sene söyledik. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - O sekiz seneyi geçelim. Sekiz senenin sonunda sizler de

diniz ki, "bu memleketi biz Anavatan Partisinden alacağız, şu noktaya şöyle şöyle 500 günde geti
receğiz" dediniz. Biz vazgeçtik 500 günden, bugün aradan üç seneye yakın bir zaman geçti, ülke
nin durumu ne haldedir, insanlarımız ne yapıyor; "benim köylüm" dediniz, "benim çiftçim" dedi
niz, "benim memurum" dediniz, "benim" dediğiniz herkesi hatırdınız ve şu anda güzel şeyler geti
riyorsunuz; ama, iş işten geçmiş. Bu yatırımları yapacak diş yatırımcıyı bulabilecek misiniz? Ar
tık, Türkiye'nin kredisi, dünyada ekonomik çevrelerce, ekonomik kuruluşlarca her ay düşürülüp 
dururken, siz kalkıyorsunuz, Türkiye yatırım cennetiymiş gibi, dışarıdaki yatırımcıyı ülkede yatırı
ma yönlendirebilmek için kanun tasarısı getiriyorsunuz. Bu aldatmaca. İçerideki yatırımcı nasıl ya
tırım yapacak? Devlet, yüzde 406 gibi yüksek oranda bir faizle Hazine bonosu çıkarırken hangi 
krediyle, hangi parayla yatırım yapılacak Türkiye'de? Şimdi bunları düşünmek lazım. Güzel şey, 
çok güzel şey. Gene altını çizerek belirtmek istiyorum. Sekiz sene boyunca karşı çıktığınız bu for
mülleri bugün yepyeni formülmüş gibi ortaya koyuyorsunuz. 

1983 yılını çok iyi hatırlıyorum, rahmetli Özal dönemini. Partilerin kuruluşunda, o gün bir si
yasî parti lideri, "sattırırım - sattırmam" münakaşasına girmişti bu ülkede; ama, bugün o noktadan 
belli bir noktaya gelmişiz; bunda hemfikiriz. Ancak, taşarının getiriliş zamanı yanlış. 

Sayın Başbakan, ülkedeki şu kadar büyük bir ekonomik sıkıntı, bu kadar büyük bir kriz orta
mı içerisinde kalkıyor diyor ki; "ben öyle bir insanım ki, şu gün başka bir ülkeye gitsem, sıfırdan 
başlayıp gene zengin olurum." Şu ülkede göstersin bize, nasıl olunuyor? Bu faiz sistemiyle mi olu
nuyor? İşte şu anda trilyonlarca liralık Hazine bonosu çıkarılıyor, kimler alıyor bunu belli değil. Üç 
ayda net yüzde 50 faizle bu memlekette her gün ortaya trilyonerler çıkarılıyor; ama, bunun fatura
sını yine bu fakir millet ödüyor, yine ortadirek ödüyor, yine sizin, benim dediğiniz çiftçi, benim de
diğiniz memur, benim dediğiniz işçi ödüyor. 

Lütfen, değerli arkadaşlarım, bunları iyice düşünmemiz lazım. Sonunda olan Parlamentoya 
oluyor. Ben milletvekili olarak gittiğim bölgemde ve diğer şehirlerimizde insanların önüne çıkıp 
"milletvekiliyim" demeye utanır hale geldim. Çünkü öyle bir noktaya gelmişiz ki, sanki bu işten 
sorumlu olan Parlamento ve Parlamento bu işe bir çare bulamıyor. Doğru, bulamıyoruz. Önümüze 
dayatmaca bir kanun teklifi veya tasarısı geliyor ve "bunu çıkarın kardeşim" deniyor ve çıkıyor. İş
te, değerli arkadaşlarım, Parlamentoda milletvekili arkadaşlarım yok. Niçin yok; çünkü geldikleri 
zaman ortaya koydukları önerilerden bir netice alamıyorlar ki. Söylüyoruz, burada bağırıyoruz ba-
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giriyoruz, tutanaklara geçiyor, netice yok. Bazı tasanlar hazırlanıp geliyor, önümüze sunuluyor. 
Ama, millet başka türlü söylüyor, millet bizden başka şey istiyor. 

Şimdi, yap-işlet-devret formülüyle ülkede şunları yapıyoruz, bunları yapıyoruz; falanları ya
pacağız, filanları yapacağız... Bunlan hiç kimse yapmaz değerli arkadaşlarım. Artık, bu ülkede ya
tırım yapacak kimse yok. Maliye Bakanına da sesleniyorum : Şu ara tahsilata sunacağınız, Ekono
mik Denge Vergisi diye çıkardığımız ve yasa neticesi alacağınızı düşündüğünüz 50-60-70 trilyon 
lira parayı alabilecek misiniz? Sayın Bakanım, esnaf ödeyemeyecek. Bakın, ben, size geçen gün de 
aktardım; bugün, tasarruf tedbirleri doğrultusunda, memurun, işçinin sağlık giderlerini ödemiyor-
sunuz. Sağlıkla alakalı tasarruf yapılır mı? Eczaneler ayakta, ilaç bedellerini alamıyorlar. Bunun gi
bi bir sürü problemlerimiz varken; sanki şu anda çok önemliymiş gibi, bu kredi faizlerinin yüksek
liğinde, bu ekonominin sıkıntılı durumunda böyle bir kanun tasarısının gündeme getirilmesi yanlış 
bir zamanlamadır. Ben bunun aslına karşı değilim, karşı olmadım. Dün, 1984 yılında ne diyorsak 
bugün de aynı şeyi söylüyoruz; ama, böyle alelacele getirilmesi yanlıştır. 

Serbest pazar ekonomisi diyoruz ve bu arada kamu iktisadî teşekküllerini özelleştirmekle uğ
raşırken, kamu iktisadî teşekküllerini bu anonim şirketlerin içerisine sokmaya çalışıyoruz, burada 
tanımlarda görülüyor; "sermaye şirketinin içerisine kamu iktisadî teşekkülleri dahil edilebilir." Ar
kasından -o madde önümüze gelecek- ücret ayarlamasında, bunların ürettikleri emtianın, hizmetle
rin ücretlerinin tespitinde bakana yetki veriliyor. Bu da bir devletleştirme, özelleştirme yerine. 

O bakımdan, bu kanun tasarısında yanlışlıklar vardır. Bunun geriye çekilip yeni baştan göz
den geçirilmesi lazım. Vatandaşın rahatını, mutluluğunu, huzurunu, refahını daha ileri noktalara 
götürebilmek için, acilen alınacak ekonomik tedbirlerin yeniden gözden geçirilmesi hususunda uğ
raşmalıyız. 

Böylece sözlerimi bitirmek istiyorum. Beni dinleme lütfunda bulunduğunuz için hepinize te
şekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ertekin. 

Sayın Ahmet Remzi Hatip, buyurun efendim. 
AHMET REMZÎ HATİP (Konya)- Sayın Başkan, değerli üyeler; 3 üncü madde üzerinde 

şahsım adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi hürmetle selamlarım. 
Sözlerime başlarken, bu kanun tasarısının müzakeresinde gruplar adına yapılan konuşmaların 

birinde, Anavatan Partisi sözcüsü, Refah Partisi sıralanna dönerek ve bizim yaptığımız konuşma-
lan da ima ederek, "siz devletçisiniz, siz, efendim, hâlâ şöyle böyle..." diye bize ait olmayan hu
suslarda, bizim tarafa konuşmuş bulunuyor. Şimdi, şunu ifade ediyorum ki, Refah. Partisi olarak 
biz, özelleştirmeye karşı değiliz. Refah Partisi olarak biz, yap-işlet-devret modeline de karşı deği
liz. Ama, biz, modelimizi ortaya koymuş bir partiyiz. Bizim, hükümetlerde bulunduğumuz sıralar
da, sanayileşmeye, Millî Selamet Partisi olarak verdiğimiz önem müsellemdir. Biz, o tarihte, 
"SAN"lı şirketler olarak ortaya konulan, temelleri atılan ve de mühim bir kısmının inşaatı tamam
lanmış olan, faaliyete geçen şirketler için; bu şirketlerdeki faizsiz, Devlet Sanayi ve İşçi Yatınm 
Bankası hisselerinin, zaman içerisinde, o şirkette çalışan işçilere, onlardan sonra da mahallî halka 
ve Avrupa'da çalışan işçilerimize takdim edileceğini beyan eden kararnameler çıkmıştır. 

Yani, biz, devlet olarak, özel sektörün rağbet etmediği sahalarda ve bölgelerde yatırımlara 
devletin öncülük yapmasını benimsiyor ve fabrikalar meydana geldikten sonra hisselerinin ne tarz
da özelleştirileceğini gösteriyorduk. Biz hangi özelleştirmeye karşıyız?.. İşte, bugün tatbikatını gör
düğümüz özelleştirmeye... Siz, 105 milyon dolara -her birini 105 milyon dolara yapamayacağınız-
5 tane çimento fabrikasını satarsanız ve bunlan yabancı sermayeye verirseniz; siz yerli sermayeye, 
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mahallî vatandaşlara değil, daha ucuz, daha az imkân tanıyan yabancı sermayeye öncelik tanırsa
nız; biz buna karşı oluruz. 

Yap-işlet-devret formülünün de istisnaî bir tarzda uygulanmasına taraftarız. Nitekim, Anaya
samız ve diğer yasalar da bunu amirdir; siz de 2 nci maddede bu hususu kılıfına uydurmuşsunuz; 
bunu demin ifade etmiştim. 

Muhterem arkadaşlar, biz, özelleştirmede, fabrikanın satılacağı şirketin veya kimselerin önce
den bize bir plan getirmesini ve bu plana göre, "ben burayı şu kadar sene rantabl olarak çalıştıra
cağım, sahip olduğu arsalarına dokunmayacağım, mutlaka üretimi artırmak için bir program geliş
tireceğim" tarzında bir taahhüt vermesini istiyoruz. Halbuki, bugünkü tatbikatta, satın alacaklar, 
devletin satışa çıkardığı fabrikaların arsasına göz diknıişlerdir; arsa spekülasyonu yapacaklar ve 
böylece üretimden ve özelleştirmeden beklenen gayeleri değil, kendi öz menfaatlarını -kamunun 
aleyhine olarak- harekete geçireceklerdir. Nitekim, -Konya'dan misal vereyim- TÜMOSAN'ı dev
ralmak için ağzının suyu akan bir özel sektör -firma ismi söylemeyeceğim- daha bu işin pazarlığı
nı buralarda yaparken, el altından, gelmiş Konya Belediyesine, TÜMOSAN'ın arazilerinin parsel
lenmesi için ön müracaat yapmış... Yani, daha özelleştirme gelmeden, o arsaları satarak, verdiği
nin misli misli kâr etmeyi planlamış olan özel sektöre bu fabrikaların satılmasına karşıyız. 

Muhterem arkadaşlar, Tandoğan'daki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun sahası içeri
sinde faal tesisler var. Bu Hükümet, "ben burayı satacağım, buradaki makineleri, Polatlı'daki iş 
makineleri fabrikasına nakledeceğim" diyor. Peki, ne kabahati vardı oradaki iş makineleri fabrika-. 
sının da, gazetelere ilanlar vererek, ihalelerle onun makinelerini sattınız?.. Hatta, satmayı bile bek- • 
lemeden, makineleri dışarıya, saçak altına çıkardınız, yağmurda güneşte paslandırdınız, o şekilde 
sattınız; orayı da -Türkiye'de şeker istihsaline müsait bu kadar boş saha varken ve oralara fabrika 
yapmak mümkünken- ithal şeker deposu yaptınız; ondan sonra da, "özelleştireceğiz" diyorsunuz... 

Muhterem arkadaşlar, tuttuğunuz yol yanlış. Bakınız, faiz politikasıyla hiçbir yere gidemeye
ceğiniz gün gün anlaşılıyor. Yüzde 50'lik faizle Hazine bonosu çıkardınız... Vatandaşlar sabah na
mazında kuyruğa giriyorlar, gişeler açıldığı zaman, "efendim, dün geldi, hepsi blok halinde satıldı 
veya müşterilerimize verdik" deniyor. Onlar da, "biz vatandaş değil miyiz?" deyip -televizyon ha
berlerinde dinledik- sizin bu yüksek faiz politikanızla değerini düşük tutmaya çalıştığınız dövizle
rin satıldığı Tahtakale'ye gidiyorlar ve gözünüz aydın olsun, bir günde dolar 2 250 lira fırlıyor. Ne
den?.. Çünkü, yüksek faizle aldığınız borçlarla ödediğiniz maaşlar sizin sattığınız bonolardan nasi
bini alamayınca, millet gidiyor dolar almaya ve dolar da yükseliyor. Yani, bu politikaların faydası 
yok. Şu çıkaracağınız kanunun size de faydası olmayacak, hele memlekete hiçbir faydası olmaya
cak. • ; ' • ; . 

Bu konuya dikkatlerinizi çekmek üzere söz aldım; hepinizi hürmetle selamlıyorum. (RP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hatip. 

Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 669 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin (d) fıkrasının metin

den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. . 
Hüseyin Erdal Fethullah Erbaş Ahmet Remzi Hatip 

Yozgat Van Konya 
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İsmail Coşar Ahmet Arıkan 
Çankırı Sivas 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 669 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin (c) fıkrasının metin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Erdal Fethullah Erbaş Ahmet Remzi Hatip 
Yozgat Van Konya 

İsmail Coşar Ahmet Arıkan 
Çankırı Sivas 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 669 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 3'üncü maddesinin (b) fıkrasının metin

den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Hüseyin Erdal Fethullah Erbaş Ahmet Remzi Hatip 

Yozgat Van Konya 
İsmail Coşar Ahmet Arıkan 

Çankırı Sivas 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 669 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin (a) fıkrasının metin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Erdal Fethullah Erbaş Ahmet Remzi Hatip 
Yozgat Van Konya 

İsmail Coşar Ahmet Arıkan 
Çankırı * Sivas 

BAŞKAN - Şimdi, önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup, ayrı ayrı oylayacağım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi. Başkanlığına 

... Tasarının 3 üncü maddesinin (a) fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Hüseyin Erdal 

Yozgat 
ve arkadaşları 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz... 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı buluna

mamıştır; 15 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 20.39 

© 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.55 

BAŞKAN :BaşkanvekiIi Vefa Tanır 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Bozkurt (Sinop), Abbas İnceayan (Bolu) 

. . . • © — 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 110 uncu Birleşimin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

28. - Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/712) (S. Sayısı: 669) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Komisyon ve Hükümet yerle
rini almışlardır. 

Sayın Hüseyin Erdal'ın 3 üncü madde üzerinde verdiği bir önergenin oylamasında kalmıştık. 

Önergeye Komisyon ve Hükümet iştirak etmiyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

ikinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

...3 üncü maddenin (b) fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. -

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

ve arkadaşlan 
BAŞKAN - Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor. 
HÜSEYÎN ERDAL (Yozgat) - Önerge üzerinde söz istiyorum Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun. 
HÜSEYÎN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan Bazı 

Yatınm ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun Ta-
sansının 3 üncü maddesinin (b) bendi üzerinde verdiğimiz değişiklik önergesinde istediğimiz ko
nu, "Sermaye Şirketi" fıkrasının metinden çıkanlmâsıdır. 

Türkiye'de bu işleri yapacak çok kuruluşumuz var. Yani, devletin kamu iktisadî kuruluşlan ne 
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işler yapacak? Biz, başka şirketler kurdurup devleti bu şirketlere ihale edersek, hükümetin ve 
devletin fonksiyonu kalmıyor, bizim fonksiyonumuz kalmıyor. Bu bakımdan, bu fıkranın metinden 
çıkarılmasını istiyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bir de, bir iki cümleyle şunu söyleyeyim : Farzedelim ki, bu madde de ay
nen çıktı... Sanki herkes sıraya girdi; şirket kuracak, koşa koşa gelecek, Türkiye'de iş yapacak ve
ya Türkiye'deki şirketlerin parası çok da hemen fabrika kuracak, yol yapacak, baraj yapacak, ener
ji tesisi kuracak ve devlet de, Hükümet de kurtulacak... Hayalle yaşıyoruz, hayalle... Gelin, şu ha
yalleri bırakalım, gerçeklerle uğraşalım. İkibuçuk yıldan beri Hükümet olarak -Sayın Başbakan da
hil- maalesef hep havada uçuyorsunuz, hayalle uğraşıyorsunuz, ayağınız yere basmıyor. Onun için 
de millet sıkıntı içinde; işyerleri kapanıyor. Eğer, Türkiye'de iş varsa, neden bugün fabrikalardan 
işçiler çıkarılıyor; para varsa, neden bu para kullanılmıyor? 

Arkadaşlar, yapmayın; gelin, bu maddeyi metinden çıkaralım. 
Bu vesileyle, Yüce Meclise saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Oylamada karar yetersayısı istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge redde

dilmiştir. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Bazı şeyleri duymuyorsunuz Sayın Başkan! 
BAŞKAN - Efendim, yeni saydık; henüz kimse de kalkmadı yerinden. 
Üçüncü önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
3 üncü maddenin (c) fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin. Erdal 
Yozgat 

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

efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önerge üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Dördüncü önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
3 üncü maddenin (d) fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

ve arkadaşlan 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZGÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
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MALÎYE BAKANI İSMET ATTÎLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

Yetki 

MADDE 4. - Bu Kanunun 2 nci maddesinde öngörülen yatırım ve hizmetlerin yap-işlet-dev-
ret kmodeli çerçevesinde sermaye şirketleri veya yabancı şirketler eli ile gerçekleştirilmesindeki 
usul ve esaslar; bu şirketlerde aranılacak özellikler, sözleşmelerin kapsamı, yatırım sonucu oluşa
cak mal ve hizmetlerin ücretinin belirlenmesinde uygulanacak kriterler ve konuya ilişkin diğer il
kelere yer verilmek suretkiyle Maliye, Bayındırlık ve İskân, Ulaştırma, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
bakanlıkları, Devlet Planlama Teşkilatı ile Hazine ve D ışticaret müsteşarlıklarınca müştereken ha
zırlanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur. 

Bu Kanunda öngörülen yatırım ve hizmetleri yap-işlet-devret modeline göre yaptırmak isteyen 
idare Yüksek Planlama Kuruluna müracaat eder ve bu Kurulun izninden sonra sermaye şirketi ve
ya yabancı şirketle sözleşme imzalayabilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz?.. 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Anavatan Partisi Grubu adına söz istiyorum efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Refah Partisi Grubu adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Sayın Başkanım, 
bir hususu arz edebilir miyim. 

Birtakım düzeltmeler var -herhalde Divanın dikkatini çekmiştir- birtakım matbaa hataları var, 
onları düzeltmek istiyoruz. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - İkinci satırda 
"modeli" kelimesinin başına "k" gelmiş; birinci paragrafın sondan üçüncü satırında "suretkiyle" 
yazılmış... Bunların düzeltilmesi lazım. , 

BAŞKAN - Evet, aynı paragrafın altıncı satırında da "D" harfi ayrı yazılmış. 
Bunları düzeltiyoruz. 

Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Giray. 

ANAP GRUBU ADINA SAFA GİRAY (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yap-
işlet-devret modeliyle çeşitli işler yaptırmak konusunda Partimizin görüşü bellidir. Esasında, yap-
işlet-devret modeli lafını ortaya atan biziz ve yap-işlet-devret modeliyle çeşitli işler de yapıldı bi
zim iktidarımız zamanında. 

Mademki yapılabiliyordu, böyle bir kanun tasarısı niye geldi? Akla bu soru geliyor. Böyle bir 
kanuna ihtiyaç var mıydı yap-işlet-devret modeliyle iş yapmak için? Biz yapabildik; kanuna aykı
rı yanı da yok; yani, mevcut mevzuata aykın yanı da yok. O zaman, niye böyle bir kanun tasarısı 
geldi? Amacı, gerçekten, yap-işlet-devret modeliyle yeni işler yaptırmak mı; yoksa, bu kanunu baş
ka amaçlar için kullanmak mı? Bu, bir soru işareti olarak kafamda duruyor. 
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Şimdi, bakınız, bu kanun, yap-işlet-devret modeliyle iş yapmak isteyen iktidarlara zorluk çı
karacaktır, daha zor hale getirecektir; çünkü, bir sürü kayıt getirmektedir. Mademki, mevcut mev
zuat engel teşkil etmiyor; o zaman, bu mevzuat bir engel olacaktır ve öyle maddeler var ki, bazı 
şeyleri daha zor veya daha dezavantajlı hale getirecektir. 

Mesela, bakınız, 11 inci maddede "köprü krediler sağlamaya veya sağlanacak krediler için kıs
men veya tamamen geri ödeme garantisi vermeye ve bu çerçevede malî yükümlülük altına giren 
fonlar lehine garanti vermeye ve garanti koşullarını belirlemeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğının bağlı olduğu bakan yetkilidir" diyor. Bu zaten böyledir. Şimdi bunun bu şekilde kanuna ya
zılmış olması, karşınıza başka bir tablo çıkaracaktır. Karşınıza gelecek olan bütün yatırımcılar, ken
dileri kredi bulup getirebilecek durumda oldukları halde, bu kredi için, devletten, Türk Hükümetin
den garanti isteyeceklerdir ve bu burada yazılı olduğu için de, bu otomatik hale gelecek ve hepsi, 
Türk Hükümetinden, Hazine garantisi isteyecektir. 

Halbuki, bizim zamanımızda çeşitli yatırımlar yapıldı; mesela, bir hidroelektrik santralı yapıl
dı, birkaç tane otel yapıldı, Ataköy'de "Galeria" diye bildiğiniz o kompleks -marinası vesairesi, 
hepsi beraber- yap-işlet-devret usulüyle yapıldı. Yatırımcıların hiçbiri, kredi için, Hükümetten ga
ranti istemedi, Hükümet de vermedi; ama, bu kanun tasarısına bunu yazdığınız zaman, bundan böy
le gelecek olan bütün yatırımcılar -eğer gelirlerse- Hükümetten garanti isteyecekler, kredinin ga
rantörü Hükümet olacaktır. Böyle bir olay çıkacak karşınıza. 

Sonra, bakınız, yap-işlet-devret formülüyle yapılacak olan işin, esas itibariyle, serbest piyasa 
ortamında yapılan bir iş olması gerekir ki, serbest piyasa ortamında müracaat edecek olan firma, o 
ortamın kanunlarına, o ortamın genel ve tabiî kaidelerine uygun olarak çalışabileceğini bilsin. Ba
kanlık tarafından hazırlanarak çıkarılacak olan yönetmelikler, Yüksek Planlama Kurulu kararlan, 
fiyatın Bakan tarafından belirleniyor olması gibi, bu kanun tasarısıyla getirilen bir sürü kaide, ser
best piyasa modelini bozduğu için, yatırımcıların böyle bir teşebbüse geçme cesaretini azaltacak
tır. Asıl önemli olan, gelecek olan yatırımcıya, serbest piyasa ortamında çalışacağı garantisini ve
rebilmektir. Eğer, yatırımcı, işin çeşitli adımlarında, çeşitli safhalarında devletin müdahalesiyle 
karşılaşacağını baştan biliyorsa, gelme cesareti azalır. 

Bu bakımdan, bu kanun tasarısının, yap-işlet-devret fikrini destekliyor olması iyi olmakla be
raber, tersine çalışacağı kanaatindeyim. Bence, eğer sıkıştığınız bir nokta varsa -ki, son maddede 
"Menafii Umumiye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun ile 25.6.1932 tarihli 2025 sayılı Kanun 
hükümleri uygulanmaz" diyorsunuz- eğer o kanun hükümleri, yap-işlet-devret projelerine engel 
teşkil ediyorsa veyahut onun içinde engel teşkil eden maddeler varsa, sadece o maddeleri değişti
ren bir kanun teklifi getirilebilirdi. O suretle, bütün diğer mevzuatı bu şekilde ürkütecek, karıştıra
cak bir kanun getirmeye ihtiyaç olmazdı. 

Bu yetki maddesi, bu konunun ele alınışını gösteren anahtar maddelerden biridir. Burada tarif 
edildiği gibi, bütün yetki, Bakanlar Kuruluna, çeşitli bakanlıkların hazırladığı yönetmeliklere, ka
rarnamelere dayanır hale gelirse, bu durum, iktidar değişikliklerinden etkilenen bir olay haline ge
lir ve bu yap-işlet-devret formülü çalışmaz olur, bu kanun onu sağlar; artı, çalıştığı takdirde de, Hü
kümeti ilave zorluklar içerisine sokar. Bu bakımdan, ben yap-işlet-devret fikrini tam manasıyla tu
tan bir insan.olmakla beraber böyle bir kanunun çıkarılmasının bu fikre zarar vereceği kanaatimi 
izhar etmek istiyorum.-

Her ne kadar, Grup olarak bu kanun tasarısına karşı olmadığımızı ifade etmişsek de, ben, bu 
fikre karşı değilim; ama, bu kanunun bu şekilde formüle edilmesine karşıyım; bunu çalışmaz hale 
getireceksiniz. 
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Şimdi, bakınız, yap-işlet-devret modeliyle bir hidroelektrik santral yapıldı; diğer bir tanesi için 
uğraştık, olmadı/Şimdi, bu mevcut Hükümet, Birecik Barajı için uğraşıyor; o da olmadı. Belki, İm-
tiyazat Kanunuyla ilgilendirilen bir fikirden dolayı olmadı. Yalnız onu değiştirseydiniz; yani, bir 
hidroelektrik santral kuran adam, Türkiye'nin sularını alıp götürmüyor ki, su orada duruyor; niha
yet onbeş sene içinde de santralı olduğu gibi devredip gidecek. Şimdi, bu adamlar, kredisini bul
muş, her şeyini bulmuş; bu tasarısı kanunlaştıktan sonra, gelip, Hükümetten, kredi için garanti is
teyecekler; halbuki, daha önce istemiyorlardı. 

Madenler konusuna baktığınız zaman, yap-işlet-devret modelini işletenin ille yabancı olması 
şart olmadığı görülecektir; yerli de olur, yabancı da olur. Yerli firma, Maden Kanunuyla madenler
de imtiyaza sahip değil mi? Arama imtiyazı da var, işletme imtiyazı da var. Madenleri işletmede 
yap-işlet-devret modelini uygulayana, mevcut mevzuatımızda engel olan hiçbir madde yok. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Giray, bağlamaya gayret edelim. 
ÎSMAÎL SAFA GİRAY (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
O zaman, böyle bir kanuna ne ihtiyaç var? Efendim, bilmem anlatabildim mi?.. 
Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Giray. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; gö

rüşülmekte olan 669 sıra sayılı, yap-işlet-devret modelini düzenleyen kanun tasarısının 4 üncü 
maddesi üzerinde Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, kanun tasarısının bu maddesinde, yatırım ve hizmetlerin yap-işlet-dev
ret modeli çerçevesinde sermaye şirketleri veya yabancı şirketler eliyle gerçekleştirilmesindeki 
usul ve esaslar; bu şirketlerde aranılacak özellikler, sözleşmelerin kapsamı, yatırım sonucu oluşa
cak mal ve hizmetlerin ücretinin belirlenmesinde uygulanacak kriterler ve konuya ilişkin diğer il
kelere yer verilmek suretiyle, Bakanlar Kurulu kararı çıkarılacağı ifade edilmektedir. 

Burada çıkarılacak olan Bakanlar Kurulu kararının çerçevesi ne olacaktır; bir kararname mi çı
karılacaktır; yoksa, çok değişik sahalarda yap-işlet-devret modelini işletmek isteyen Hükümet, her 
konu için ayrı kararname mi çıkaracaktır, bu hususta bir sarahat yoktur; yani, Meclisin vereceği bu 
yetkinin hudutları ne olacaktır? Çünkü, burada baraj da var, fabrika da var, madenler de var, kana
lizasyon da var içmesuyu da var, otoparklar da var... Bu kadar değişik sahada bu düzenleme nasıl 
yapılacaktır; bunun prensipleri nedir; bu kanun tasarısında bunu görmek maalesef mümkün değil
dir. 

Muhterem arkadaşlar, bizim endişemiz -bundan önceki maddelerde ve genelinde de defaatle 
arz ettiğimiz gibi- bu tasarı, memleketimizin, uzun bir süreden beri kan kaybeden, iktisadî varlık
larında kanamaya sebep olan, ithalatla ve dış borç faizleriyle devam eden zayıflamasını, önümüz
deki dönemde daha da artıracaktın 

Memleketimiz, uzun bir süreden beri, Batı sermayesini, ithalatla zengin etmektedir. İthalatı
mızın büyük kısmı Batılı ülkelerden ve dış ticaret açığımızın büyük bir kısmı -hemen hemen tama
mına yakını- Batılı ülkelerle olan ticaretimizdendir. Bu ülkelere bilhassa son on senede aşırı borç
lanarak, şimdi yılda 8-10 milyar mertebesinde de borç faizi ve borç taksidi ödemekteyiz. 

Ayrıca, kısa dönemli gelen, "sıcak döviz" dediğimiz, Türkiye'deki yüksek faizlerle kur arasın
daki farktan, bono ve tahvil faizlerinden elde edilen gelirlerin transferini de düşündüğümüz zaman 
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-ki, bunlar döviz olarak, Avrupa ve Amerika'daki normal faizlerin çok çok üzerinde bir maliyetle 
Türkiye'ye gelmektedir- Türkiye iktisadî varlığı kanamakta ve Türkiye kan kaybetmektedir. 

Şimdi biz, iç pazarı da bu sermayeye teslim ederek, bu kan kaybını daha da artırma yolunda 
adımlar atmak üzereyiz. Bu kan kaybı, zaten iç pazarda süper, hiper mağazalar açarak, ticaret mer
kezleri açarak devam ederken ve memleketin iktisadî hayatına hiçbir üretim katkısı olmayan, iç 
pazardaki orta ve küçük esnafın, ticaret erbabının gelirini alıp, bunu dahi dışarıya transfer edecek 
bir yabancı sermaye akınını Türkiye'ye tevcih eden bu kararlara paralel olarak açılmış olan mağa
zalar, benzinciler, hamburgerciler, köftecilerle, adini adım, Türkiye iç ticareti yabancıların eline ge
çerken, şimdi yeni bir hamleyle, bütün sahaları, yap-işlct-devret modeliyle yabancı sermayeye peş
keş çekme noktasındayız. Bir kere, bu işlere girecek yerli sermaye yok; yerli sermaye, bugün, ayak
ta kalabilme mücadelesi vermektedir. 

Bakınız, Türkiye'nin en büyük otomotiv sanayi kuruluşu, 2 bin küsur işçiyi son bunalımlar ne
ticesinde kapı dışarı etti. Birçok sektör ve birçok sanayi kuruluşu da içinde bulunduğumuz ayda ve 
temmuz ayında kapılarını kapatmaya veya çalışma sürelerini kısaltmaya mecbur kalacak, birçok ki
şiyi, birçok çalışanı işten çıkaracaktır. Sayın Hükümet de bu konuda fevkalade vurdumduymaz bir 
üslup içinde hareket etmekte ve iş hayatının yani bu yüksek faizlere dayanması mümkün olmayan 
fabrikaların ve kuruluşların, hesaplarını bankalarla görmesi, kendi aralarında anlaşması istikame
tinde tavsiyelerde bulunmaktadır. Nasıl anlaşırlar, nasıl yürürler?! 

Bakınız, 27 Mart seçimlerinden önce, bankalarda ticarî kredilere uygulanan faiz yüzde 240 
mertebesindeydi, yüzde 300 oldu. Şimdi Hükümet, bu son bono ihalesiyle, faizleri de yıllık yüzde 
406'ya yükseltti. Biraz önceki konuşmamda arz ettiğim üzere, bankaların bu mertebede faizle top
layacakları parayı işverenlere dağıtmaları halinde, bunların da yıllık faizi yüzde 600 mertebesinde 
olacaktır. Buna iş hayatının dayanması mümkün değildir. 

Hazineyi yönetmekle sorumlu olan yöneticinin, yani Hazinenin başında bulunan zatın, bundan 
bir iki gün önce, ekonomi sahasında yayım yapan bir yayım organına yazmış olduğu yazıda ifade 
etmiş olduğu şudur: Bu faiz tam rakamdır, yani 3 ayda yüzde 50 faiz tam isabetli bir rakamdır, bu 
akıllı bir faizdir demektedir. îşte, yazının kupürü önümde, buradan okuyorum: "Yüzde 50 faiz yük
sek deniliyor; ben, daha geçen hafta, yüzde 40 ile borçlanıyordum; yüzde 50 ile borçlanıyorsam, 
faiz yüzde 40 ile 50 arasında bir yerdedir. Belki şu anda 2-3 puan fazla verdiğimiz söylenebilir; 
ama, 2-3 puanla bunu başarmak mucizevî bir şey; bu tam rakamdır, istenen faizdir; yani, yüzde 50, 
reel, uygun bir faizdir" demektedir. Bunun manası, faizler bu nispetin altına düşmeyecektir demek
tir. Nasıl bir olaysa, tabiî, aynı yetkili yine, bu yazıda, "biz, piyasaya, tahvil ve bonoyla, böyle yük
sek faizle girerek, ovvernight faizleri dediğimiz gecelik faizleri yüzde 30-40'a düşürmek istiyoruz, 
İnterbank faizlerini düşürmek istiyoruz" şeklinde beyanda bulunmuştu!.. 

Yine bugünkü Milliyet Gazetesinde, "İnterbank faizde Hazineyi solladı. İnterbank 3 ay vade
li 7 günlük ihbarlı mevduata yüzde 215 vererek, Hazinenin 3 aylık net yüzde 50 getiri bonosunun 
önüne geçti" denmektedir. Demek ki, bir faiz yarışı başladı. 

Değerli arkadaşlar, büyük bir felakete doğru gittiğimizi ifade etmek istiyonım. Onun için, Hü
kümetin, bu meselelerle oyalanmak yerine, süratle bunun tedbirini getirmesi lazım; Türkiye'deki 
müteşebbisin, işadamının, çalışanın, çalıştıranın, sanayi hayatının önündeki bu büyük fırtınayı, bu 
büyük felaketi dağıtacak tedbirleri getirmesi ve bu Mecliste açıklaması gerekir. Milletvekili olarak 
bizim, bu Hükümete ve onun bakanlarına birinci derecede sormamız gereken hesap budur. 

Değerli arkadaşlar, daha önce konuşan değerli bir arkadaşımız ifade buyurdular ki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Devam buyurun efendim. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Sayın Başkan, bitiriyorum efendim. 

"Milletvekili olarak halkın içinde dolaşmaya utanıyoruz, ar ediyoruz; zira, vatandaş bu işlerin 
hesabını bize soruyor." Haklı olarak soracaktır; niye : Biz, milletin vekilleriyiz, Milletin adına bu
rada hesap sormakla mükellefiz. Hiçbir iktidar grubu, hiçbir Meclis grubu, hükümetin şu veya bu 
şekilde empoze ettiği politikaların esiri değildir. Bu Meclisin birinci görevi, denetlemektir, millet 
adına denetim yapmak ve milletin haklarını korumaktır. Milleti bu şekilde yabancı sermayeye soy
duran, iç pazarı, yabancılara -köftecisinden, hamburgercisine, şimdi de su dağıtıcısına, otoparkçı-
sına kadar- peşkeş çekecek olan bir zihniyete hesap sorrnak gerekmektedir. İnanıyorum ki, bunda 
da -iktidar veya muhalefet farketmez- bütün milletvekilleri aynı duyguyu paylaşmaktadır ve bu he
sabı da çok kısa bir zamanda soracaklardır. 

Bu vesileyle, hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 

Sayın Rauf Ertekin, buyurun. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 669 sıra sayılı kanun 

tasarısı üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Görüşülmekte olan tasarının 4 üncü maddesinde, "Bu kanunun 2 nci maddesinde öngörülen 
yatırım ve hizmetlerin yap-işlet-devret modeli çerçevesinde sermaye şirketleri veya yabancı şirket
ler eliyle gerçekleştirilmesindeki usul ve esaslar..." diyor. 

Kanun tasarısının 3 üncü maddesinde yaptığım konuşmada da belirttiğim gibi, "acaba, şu an
da bu sermaye şirketleri sıraya girdiler de bu yap-işlet-devret modeliyle Türkiye'de yatırım yap
mak için telaş içindeler mi?" diye soruyorum..Ekonomi tıkanmış, ülkede fevakaledc büyük bir sı
kıntı var; ama, maalesef, biz, bugün sabahleyin komisyonda görüşülüp alelacele Meclise getirilen 
bir kanun tasarısı üzerinde uğraşıyoruz. Bunun gerçekleştirilmesi mümkün müdür, değil midir şu 
aşamada; bunu, sizin takdirlerinize bırakıyorum. 

Parti sözcüsü değerli arkadaşlarımızın da belirttiği gibi, bugün, Türkiye'nin dış yatırımcılara 
açık bir ülke haline gelmesi mümkün değil; zira, dünyada Türkiye'nin kredi notu devamlı düşürü
lüyor. İçeride ekonomik sıkıntı çok büyük boyutlara ulaşmış, artık, yatırımcının yatırım yapmak 
için gerçekten ihtiyacı olan krediye erişmesi mümkün değil; zaten, bankaya gitse de bankaların kre
di vermesi mümkün değil; çünkü, banka bu krediyi bu kadar yüksek faizle isteyene verdiği takdir
de geri gelmeyeceği malum. Bu bakımdan, böyle sıkıntılı bir dönem içerisinde bu kanun tasarısı
nın Meclis gündemine getirilmesi fevkalade sakıncalı. 

"Kredi faizleri yüksek" dedik; ama, maalesef, devletin idaresindeki en yüksek makamda bulu
nan Sayın Başbakan, bayram arifesinde, "ben, mal varlığımı hazine bonosuna yatıracağım; bakın 
görün" diyor; arkasından, 3 aylık yüzde 150 net faizli devlet hazine bonosu çıkıyor. Acaba, bunun 
faturasını 3 ay sonra kim ödeyecek, nasıl ödenecek; bu meçhul. 

Gene, ülkedeki bu sıkıntıları görmezlikten gelen değerli arkadaşlarımız tarafından sanki Tür
kiye'deki iflas eden ekonomiyi kurarmak için -ki, bu belgedir- buraya getirilen kanun tasarısı da, 
Türkiye'deki ekonominin iflas ettiğinin ve yatınmların durduğunun bir belgesidir; çünkü, devlet 
artık, altyapıyla alakalı yatırımları yapamayacağını, bunun yap-işlet-devret modeliyle yapılması 
gerektiğini burada ifade etmektedir, bu da belgedir. Böyle bir durum içerisinde, bu kanun tasarısı
nın gelmesi fevkalade yersizdir. 
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Benim Hükümetten ve Komisyondan tekrar ricam; alelacele getirilmiş olan bu kanun tasarısı
nın bir an önce Komisyona tekrar iade edilip, yeni baştan düzenlenip, Meclisin gündemine getiril
mesidir. 

Bakınız, değerli arkadaşlarım, bırakınız yatırım yapmayı, artık Türkiye öyle bir ülke haline 
gelmiş ki, sanayici yatırım yapacak, dış sermaye gelecek, Türkiye'ye yatırım yapacak... Dış serma
ye Türkiye'ye gelip yatırım yapmaz; dış sermaye, dolarlar, marklar gelir, devlet Hazine bonoları
na yatar, üç ay sonra paraları cebine koyar, yine tıpış tıpış gider. Türkiye'deki sanayici de aynı du
rumda. Artık, Türkiye'deki sanayicinin, bu faiz sisteminde yatırım yapmasına gerek kalmamıştır. 
Bunları görmemiz lazım. İşte, bu yatırımların yapılmaması, Türkiye'deki enflasyonun yükselmesi
nin, devletin tıkanmasının, ekonominin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun, devam edin. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Ekonominin fevkalade sıkıntı içerisine girmesinin sebebi, yatırım yapılmaması, üretimin art-
mamasıdır. Bugün Türkiye'de yatırım yapılmamasmdan dolayı, hem ekonomideki sıkıntılar, hem 
de işsizlik son günlerde çok büyük boyutlara ulaşmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, gittiğimiz yerlerde görüyoruz, insanlarımız çok sessiz, sesini çıkarmı
yor, doğru; ama, bu sessizliğin arkasından bir sosyal patlama olmasından korkarım. 

Her gün özel sektörde işçi çıkarılıyor. İşsiz kalan bu insanların yarın, bu hayat pahalılığı içe
risinde çok daha başka yönde hareket etmelerinden korkarım. O bakımdan, daha sorumluluk duy
gusu içerisinde, bu kanun tasarısının yeni baştan gözden geçirilmesi lazım diyorum. 

Bu duygularla hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ertekin. 
Şahsı adına, buyurun Sayın Hatip. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, değerli üyeler; görüşülmekte olan 4 üncü 

madde üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Biz, bu kanunun bir fayda getireceğine inanmıyoruz; fakat, gördüğümüz tek fayda şudur: Sa

yın İktidar milletvekilleri, hatta iç ve dış seyahatler ve de içerideki protokoller sebebiyle bir araya 
gelemeyen Bakanlar Kurulu üyeleri Başbakanlarıyla uzun uzun konuşma, ona dertlerini anlatma 
imkânı bulmakta, bunun yanında, burada kürsüye çıkıp hakikatleri anlatan hatiplerin konuşmaları 
sadece zapta geçmekte ve Başbakanın ve bakanların bir kulağından girip, ötekinden çıkmaktadır. 
Böyle bir müzakereden sonra kabul edilecek bir kanunun, siz faydasını, gelin mülahaza edin. 

Muhterem milletvekilleri, bu düzenlenen maddede Bakanlar Kuruluna bir yetki veriliyor. Ne 
deniyor?.. "Bu yap-işlet-devret modeli hakkında usul ve esasları, uygulanacak kriterleri Maliye, 
Bayındırlık ve İskân, Ulaştırma, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlıkları, Devlet Planlama Teşki
latı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarınca müştereken hazırlanan bir hükümet kararnamesi 
ile yürürlüğe konulur." 

Demek ki, bir bakıma, herhalde burada çıkan kanunlar sonradan yeni bir yerde müzakere edi
liyor, kritik ediliyor, gözden geçiriliyor. Birkaç gün evvel çıkartılan yetki kanununda unutulmuş bir 
hüküm gibi, burada Bakanlar Kuruluna yeniden bir yetki veriliyor. Yani biz, normal bir kanun ka
bul ederken, ne yapılacağı henüz belli olmayan hususlarda, Hükümetimize yetki veriyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, burada Yüksek Planlama Kuruluna da bir vazife yükleniyor. Halbuki, 
Yüksek Planlama Kurulu, devletin en üst düzeydeki kuruluşudur; Bakanlar Kuruluna yardımcıdır 
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ve de en önemli hayatî meselelerin konuşulacağı yerdir. Şimdi, biz, Yüksek Planlama Kurulunu bir 
Yabancı Sermaye Komitesi şekline indirgiyoruz. Böyle yapmak hatadır ve zaten vakti olmayan ba
kanlardan meydana gelen böyle bir kurula, "Efendim, falan yerdeki köfteci, filan yerdeki otel veya 
bir işletme için, gelin karar verin" demek ve onun izninden sonra bu işi devredecek olan, yap-işlet-
devret sözleşmesini imzalayacak olan şirkete, kamu kuruluşuna yetki vermek, yanlış olmaktadır. 

Bugün, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa göre, bir komitenin yürütmek durumunda oldu
ğu yabancı sermaye müsaadesi yetkisi, 933 sayılı Kanunla 1967'de Devlet Planlama Merkez Teş
kilatına verilmiştir. Aradaki değişikliklerden, git-gel hikâyelerinden sonra, bugün, tahmin ediyo
rum, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yürütülmektedir. Esas olan yabancı sermaye olduğuna 
göre, burada Yüksek Planlama Kuruluna bu yetkinin; yani bu yükün, külfetin verilmesini yanlış 
bulduğumu arz etmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bu Hükümetin getirdiği bütün tedbirler, günlük olmaktadır; değil 
böyle ileriye matuf, istikbali kucaklayacak tedbirler, yarını kucaklayacak tedbirler, kararlar dahi 
alamamaktadır. İşte, en son misalini hububat fiyatlarının ilanında görüyoruz. Büyük bir zafer eda
sıyla ortaya çıkılmış, hububat fiyatları ilan edilmiş, ondan sonra, köylülerden, çiftçilerden haklı 
olarak tepki gelmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen bağlayınız. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Bunun üzerine, derhal geri çekilinmiş ve 1 000 - 1 500 
lira ilâveler getirilmiştir. Mademki bu ilaveleri yapabilecektiniz, iki gün evvel niye yapmadınız? 
Buna ilişkin geçmişte bir sürü misal var. "Biz Karabük'teki demir-çelik tesislerini kapatacağız, 
Pctlas'l kapatacağız, Zonguldak'taki tesisleri kapatacağız, Petkim'i kapatacağız" dediler. Peki 
sonra... Hemen bir geri dönüş, "Efendim, biz inceleyelim, bir komite kuralım. O komite de şöyle 
olacak" diyorlar. Ne yapacağını bilmeyen bir hükümete bu da bir yetkidir ve bu yetkinin verilme
si kadar hatalı bir şey yoktur. Neden?.. Çünkü, bu yap-işlet-devret modeliyle Türkiye'ye ileri 
teknoloji gelecekmiş... Gelmeyecek. Adamlar enayi mi Türkiye'ye ileri teknolojiyi getirsinler. Siz, 
geri teknolojiyi, teknolojisiz işleri dahi yapmıyorsunuz. Türkiye'nin hiçbir teknolojiye ihtiyaç duy
madan değerlendirebileceği kaynaklarını harekete geçilmiyorsunuz, normal klasik tekniği kul
lanmıyorsunuz, "Buraya ileri teknoloji gelecek" diyorsunuz. İleri teknolojinin, temeli olmadan 
buraya gelmesi hayal. Bu hayal, işte, Türkiye Büyük Millet Meclisini aldatmak için burada kul
lanılıyor. "Yüksek maddî kaynak gelecek" deniliyor... O da gelmeyecek. 

BAŞKAN - Lütfen bağlayınız. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Buraya yabancı sermaye, yap-işlet-devret modeli çer
çevesindeki yatırım projeleri için geleceği zaman sizin hükümetinizden kredi isteyecek; kredi iste-
meyecekse, biraz evvel beyefendinin buyurduğu gibi, 11 inci maddeye göre, getireceği krediler için 
garanti isteyecek; yani, gene sizin kredinizi kullanarak burada yap-işlet-devret modelini işletecek. 
Bu da bir aldatmaca. Bununla, yeni iş olanakları meydana getirilecek, yatırımlar hayata geçirile-
cekmiş... Bu da olmayacak; çünkü, onlar, kendilerine gereken elemanı da beraberinde getirecekler. 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; geliş sırasına göre okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 669 sıra sayılı Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin beşinci satırındaki 
"Maliye" Bakanlığının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Erdal Fethullah Erbaş Abdullatif Şener 

Yozgat Van Sivas 

Ali Oğuz Zeki Ünal Hasan Dikici 

İstanbul Karaman Kahramanmaraş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin beşinci satırındaki 
"Bayındırlık ve İskân" Bakanlığı ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Zeki Ergezen Fethullah Erbaş Hüseyin Erdal 

Bitlis Van Yozgat 
Abdullatif Şener Ali Oğuz Zeki Ünal 

Sivas İstanbul Karaman 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin altıncı satırındaki 

"Devlet Planlama Teşkilatı" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Hüseyin Erdal Abdullatif Şener 

Van Yozgat Sivas 
Ali Oğuz Zeki Ünal Hasan Dikici 

İstanbul Karaman Kahramanmaraş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin altıncı satırındaki 

"Devlet Planlama Teşkilatı" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Abdullatif Şener Fethullah Erbaş Hüseyin Erdal 
Sivas Van Yozgat 

Ali Oğuz Zeki Ünal Hasan Dikici 

İstanbul Karaman . Kahramanmaraş 
BAŞKAN - Önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup, işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4 üncü maddenin beşinci satırındaki "Maliye" Bakanlığı ibaresinin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Hüseyin Erdal 

Yozgat 

ve arkadaşları 

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

BAŞKAN- Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTlLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Buyurun. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; değişiklik önergesi üze

rinde söz almış bulunuyorum. Bu önerge belki garibinize gider; ama, aslında biz, sizin getirmiş ol
duğunuz kanun tasarılarının tamamına böyle gülerek bakıyoruz. Kusura bakmayın, ciddiyetten 
uzak... 

Ne iş yapılacak, bu işle hangi bakanlık görevli; onu burada zikretmek lazım. Mücerret Maliye 
Bakanlığı, şirketin statüsünü, şartnamesini hazırlayacak. Hangi işin, hangi şirketin şartnamesini, 
nasıl hazırlayacak? Biz, o bakımdan, hangi işle hangi bakanlık görevliyse, onun burada yazılması 
düşüncesiyle "Maliye Bakanlığı" ibaresinin metinden çıkarılmasını istedik. 

Maliye Bakanlığı, ancak finansman temin eder; yapımla, sununla bununla ilgilenmez; şu anda 
devletin çarkı da bu şekilde dönmektedir. Maliye Bakanlığı ödediği paralar için veya yapılan işler 
için mukaveleye, şartnameye imza mı atıyor veya bu şartnameyi Maliye Bakanlığı mı hazırlıyor? 
Şu anda yapılacak olan otoyol inşaatının şartnamesini, baraj şartnamesini, inşaat şartnamesini Ma
liye Bakanlığı mı hazırlıyor da, Maliye Bakanlığını buraya yazdınız? O bakımdan, aklınıza ne gel
diyse, burayı bir sürü laf kalabalığı ile doldurmuşsunuz. 

Aslında, Türkçe ne garip; yap-işlet-devret... "Yap" kelimesinin ne manası var; söyleyin baka
lım. "Yap" kelimesinin hiçbir manası yok. "İnşa et, kur" demektir, yani her şey inşa edilir. "Yap" 
deyince, ne yapacak? Elbise mi yapacak; ne yapacak? 

İşlet... Ne işletiyorsun?.. Otel mi işletiyorsun? "İşlet" kelimesinin yerine de aslında "çalıştır" 
kelimesini koymak lazım. Türkçeniz dahi burada, maalesef kıt. O bakımdan, önergemize müspet 
oy verirseniz "Maliye Bakanlığı" ibaresi çıkar ve akıllı bir iş yapmış oluruz. 

Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Erdal, Hükümet bir tasarı sevk eder; ama, burada müzakere ettiğimiz me

tin, Yüce Meclisin bir komisyonunun metnidir. Bunu bilmenizi isterim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum ; Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
4 üncü maddesinin beşinci satırındaki '"Bayındırlık ve İskân" Bakanlığı ibaresinin metinden 

çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN- Hükümet?.. 
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MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Söz istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz evvelki konuş
mamda da bahsetmiştim; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının görevi bellidir; bayındırlık, yapmaktır, 
inşa etmektir ve bu işlerle görevlidir. Enerjiyle veya daha değişik şeylerle, hele ticaretle kesinlikle 
görevli değildir. O bakımdan, biz, "Bayındırlık ve İskân Bakanlığı" ibaresinin tasarıdan çıkarılma
sını teklif ediyoruz. 

Yine, demin söylediğim gibi, yapacağımız şeylerin envanterini yapmamız lazım. Yani, önce 
Türkiye'nin makro planını yapmamız lazım, sonra bölgesel projeler ve tek tek projeler yapılması 
lazım. Bu makro planlama ve bölgesel planlamadan sonra, Hükümet ve yetkili kuruluşlar oturur 
"Biz bunu nasıl inşa edeceğiz? Yani, devlet mi yapacak, özel sektör mü yapacak veya o bölgenin 
insanları mı yapacak?" konusu üzerinde çalışma yapar ve karar verir, der ki: "Şu bölgedeki şu pro
jeleri kamu yapsın; şu projeleri özel sektör yapsın; şu projeleri de, o mahalde bulunan işadamları, 
sanayiciler, müteahhitler yapsın, halk o projeye sahip çıksın, ortak olsun." Bu şekilde detaylandı-
rılır. Dolayısıyla, bu işlere talip olanlar da bilerek hareket ederler, Hükümet de ne yaptığını bilir; 
"Tamam, şu bölgede şu işe şu kuruluş sahip çıktı, şu kuruluş yapacak veya o bölge insanları bu işi 
yapacak" der, o işin yapılacağına kani olur. 

Şimdi, karşımıza mücerret bir tasarı geliyor. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, "şunları, şunları 
şu yapar" diye bir yönetmelik hazırlar, bir şartname hazırlar; artık Türkiye'de her şeyi ihaleye çı
karır; bu ihaleyi istediğine istediği şekilde verir. Ondan sonra da Hükümet rahat eder, Türkiye kal
kınır, trilyonlarca lira borç ödenir ve Hükümet, devlet küçülür!.. Aslında, siz devleti küçültmüyor
sunuz; yok ediyorsunuz. Şu anda, Hükümet olarak siz, devleti nokta haline getirdiniz, inşallah yok 
olmaktan, Allah'ın izniyle biz kurtaracağız. 

Bu bakımdan, önergemizin kabul edilmesini temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun tasarısının 4 üncü maddesinin altıncı satırındaki "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı" 
ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
Van 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önerge üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun tasarısının 4 üncü maddesinin altıncı satırındaki "Devlet Planlama Teşkilatı" ibaresinin 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Abdullatif Şener 
Sivas 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN- Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. • 
BAŞKAN - Önerge üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

Sözleşme 

MADDE 5. - Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen idare ile sermaye şirketi veya yabancı 
şirket arasında imtiyaz teşkil etmeyecek nitelikte bir sözleşme yapılır. Bu sözleşme özel hukuk hü
kümlerine tabidir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde ANAP Grubu adına, Sayın Güneş Taner; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU. ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

tasarının en önemli maddelerinden birini görüşmekteyiz. Bu madde üzerindeki görüşlerimizi ifade 
etmeden evvel, bir hususu bilgilerinize sunmak istiyorum : Hatırlayacağınız üzere, daha önce gö
rüştüğümüz "kapsam" maddesinde, turizm kapsam dışı bırakıldığı için, turizmin, yap-işlet-devret 
modeli kapsamına alınmasını önermiştik. Zira, desteklediğimiz bir fikirde istedik ki, bu tasarıyı ge
tiren Hükümet, burada verilecek olan bir önergeyle turizmi de bunun içerisine koysun. Bunu, turiz
min de, yap-işlet-devret modeliyle, bu kaynaklardan yararlanmasını faydalı gördüğümüz için tek
lif etmiştik; fakat, o madde görüşülürken arkadaşlarımız bu şekilde bir önerge vermediler ve ma
alesef turizm kapsam dışı kaldı. Kendi kendime düşündüm, acaba niye kapsam dışı kaldı diye; ya
ni, niye yapmadılar? Fevkalade mantıkî bir şey, Türkiye'nin turizme bu kadar ihtiyacı var. Türki
ye, yap-işlet-devret modeliyle İstanbul'da çok güzel turistik tesisler kazandırmış. Mesela, yıllarca 
evvel yanmış olan Türk kültür mirası Çırağan Sarayı, yap-işlet-devret modeliyle Çırağan Oteli ola
rak yeniden yapılmış ve burası bu şekilde kazandırılmış. Bu, güzel bir şey. Bakıyoruz, bir başka 
otel, Hyatt Regency Oteli yapılmış; beş yıldızlı bir otel. Uzakşarktaki Otellerden birini andırıyor; 
fevkalade güzel; o da yapılmış İstanbul'un turizmi için, memlekete kazandırılmış. Bu da fevkala
de iyidir. Svviss Otele bakıyorsunuz, o da iyi. Peki, Türkiye gelişirken, bu modelin içerisinde olma
sı gereken turizmi dışarıda bırakmak, acaba bir amaç mıydı? Bunu, kendi kendime düşündüm. As
lında buna inanmak istemedim. Yani, biz bunu, Türkiye'nin kalkınması için yaparken, turizmi ni
ye bu modelin dışında bıraktık? Dedim ki, olsa olsa -biliyorsunuz, Turizm Bakanlığı, Koalisyonun 
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SHP kanadında- acaba, bu ekonomik kriz içerisinde, turizmciler, fevkalade mağdur durumda ol
dukları için, Türkiye'ye ilave turizm yapılmasın, hele hele yap-işlet-devret modeliyle hiç yapılma
sın diye mi bunu kapsam dışı bıraktılar? 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - SHP'liler dinlemiyor. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Doğru. Tabiî,.aslında biz zabıtlara konuşuyoruz, buradan ba
kıyorum, biraz evvel bir arkadaşım, "Biz burada konuşuyoruz, Sayın Başbakan bizi dinlese iyi olur; 
ama, arkadaşları kendisini göremedikleri için burada konuşuyorlar, bu yüzden de Sayın Başbakan 
bizi dinleyemiyor" dedi. Ben de daha evvel ifade etmiştim ve "Bir kanun geçiyor burada, iyi şey
ler söylüyoruz, biz bunun iyi olmasını arzu ediyoruz, bu Türkiye için iyidir" dedik, rica ettik, yine 
olmadı, şimdi buna yine devam ediliyor. Artık, bu konuda söyleyecek bir sözüm yok, arif olan an
lar diyorum. İnşallah biz, bu Mecliste böyle boş konuşmayı bir gün bırakırız ve bu Meclis, çalış
ması gerektiği şekilde yapması gerekeni yapacak. 

Şimdi gelelim bu maddenin neden önemli olduğu konusuna: Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; bu madde, sözleşmeden bahsetmektedir. "Sözleşme" dediğiniz zaman, devletle, yap-işlet-dev
ret modeli içerisinde gelecek olan yabancı sermaye veya yerli sermaye arasında bir sözleşme yapı
lacaktır. Burada taraflar olacaktır; bir tarafta devlet olacaktır, diğer tarafta da yabancılar veya Türk 
sermayesi olacaktır. Dönüp bakıyoruz, bundan evvel, her ne kadar hükümetler devam ederse de, 
devlet sürekli ise de, hükümetler değiştiği zaman siyasî kararlarla, ne yazık ki, hükümetteki bazı 
insanlar, daha evvel alınmış olan kararları, mahkemeler neticesinde yargıya gitme ihtimali olsa da
hi, değiştiriyorlar. Bir misal vereyim; hepinizin bildiği gibi, İstanbul'daki Galata Köprüsünün söz
leşmesi vardır, bu sözleşmeye göre Bayındırlık Bakanlığıyla bu işi yapan müteahhit arasında birta
kım hukukî bağlantılar vardır; ama, Bayındırlık Bakanlığı tek taraflı olarak, bunu dinlememektedir 
ve bu sözleşmeyi bir kenara atmıştır, sözleşmenin hükmü yoktur. Devlete karşı bu sözleşmeyi im
zalayan bir Türk şirketi de mağdur olmuştur; ama, Türkiye hukuk devletidir ve hukukun üstünlü
ğünü biz hiç tartışmayız, burada da tartışmıyorum; ama, bu misali size niye söylüyorum; bundan 
sonra söyleyeceğim daha önemli olduğu için. 

Şimdi, hepiniz hatırlayacaksınız, 1984 senesine kadar Türkiye'de otoyollar bir rüya idi. Biz 
otoyolları Amerika'da, Avrupa'da görürdük, filmlerde seyrederdik, ama ülkemizde de yapmak için 
teşebbüse geçmemize rağmen, tam yirmi seneye yakın zamandır Ankara-İzmit-İstanbul arasında 
bir otoyol inşaatı başlanmış, fakat bir türlü bitirilememişti, uzunluğu da 80. kilometre idi. Zamanla 
Türkiye değişti, bugün 1 500 kilometre otoyolun büyük kısmı bitirilerek, Türkiye'de Türk insanı
nın, turizmin ve serbest piyasanın hizmetine girdi; güzel bir şey oldu. 

Şimdi, o gün görevde bulunan ve kanunun kendilerine -aynen burada çıkarmaya çalıştığınız 
kanun gibi- yetkiler verdiği iki bakan bugün Yüce Divanda. Niye?.. Usulsüzlük mü yaptılar? Yan
lış mı yaptılar? Acaba, kanun ve kararların dışına mı çıktılar? Hayır; kanunlann ve kararnamelerin 
kendilerine verdiği görevleri yerine getiren iki bakan Yüce Divanda yargılanıyorlar. Niye?.. Siya
sî bir kararla yargılanıyorlar. Şimdi, sizin açmış olduğunuz bu kapıdan kimler geçecek acaba diye 
merak ediyorum. Haşa, ben böyle bir şey yapmam, benim ruhuma aykırıdır. Nitekim, 1984'te bu
na benzer bir siyasî kararla bu Meclise getirilip bu akıbete uğrayabilecek milletvekillerinin dosya
larını affettik. Birisi yanlış yaptıysa, birisi devletin kör kuruşuna zarar verdiyse, onun yakasına ya
pışırsınız, zaten yapışmamak suçtur. Ona bir şey demiyoruz; ama bu, siyasî amaçlarla yapıldığı za
man yanlıştır diye düşünüyorduk. Biz bu düşüncemizi hâlâ savunuyoruz. Şimdi, bizim iki arkada
şımız gündüzleri geliyorlar, burada görevlerini yapıyorlar, ondan sonra Yüce Divana gidiyorlar, 
oturuyorlar hâkimlere anlatıyorlar; nasıl olmuş da kanunların ve kararnamelerin kendilerine verdik
leri yetkileri kullanmışlar ve bundan dolayı neden suçlanıyorlar ve yargılanıyorlar... 
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Şimdi, siz bu tasarıyla bu sözleşme maddesini getiriyorsunuz; bu sözleşme maddesine göre ya
rın hangi bakan imza atabilecek? O imza atan bakan bilecek ki, yarın bir hükümet değişikliğinde 
birileri gelecek, bü açılan kapıdan geçecek ve maalesef onları da aynı yoldan bu yere götürecekler. 
Şimdi, böyle bir durum varken, insan sütten ağzı yanınca yoğurdu üfleyerek yiyor. Siz hepiniz bu
rada bunu biliyorsunuz. Bu koltukta oturanlar, zannediyor musunuz ki, yarın bu yap-işlet-devret 
modelleri içerisinde burada getirilecek olan sözleşmelere imza koyabilecekler? 

Burada, "İmtiyaz teşkil etmeyecek" deniyor. Nasıl teşkil etmeyecek; ortağınız SHP'nin özel
leştirme anlayışı sizden farklı. O farklı anlaşma içerisinde siz, 49 yıllığına bile kiralasanız, bana 
izah edebilir misiniz; Türkiye'de bir gayrimenkulu birisine 49 yıllığına kiralamakla, satmak ara
sında ne fark vardır? O gayrimenkulu birisi kazıp da buradan başka bir yere götüremeyeceğine gö
re, kiraya vermekle ikisi aynı şeydir; çünkü, siz onlara intifa hakkını veriyorsunuz. Bütün mesele 
de budur zaten. 

Şimdi, bu ince ayrıntı burada dururken, ortağınız bu şekilde düşünürken ve Türkiye'de strate
jik bazı konuların olduğunu, bazı yatırımların özelleştirilmesinin sakıncasını defalarca ifade eder
ken -aynı stratejik maddeler- şimdi 49 yıllığına kiralandığı zaman ne değişecek; söyler misiniz? Bu 
sözleşmeye imza atan insanlara ne soracaklar; söyler misiniz?.. (ANAP sıralarından "Dinlemiyor
lar" sesleri) 

Şimdi, ben bunları anlatayım, Yüce Meclisin zabıtlarına geçsin, tarihe malolsun, ileride yarar
lanmak isteyenler göreceklerdir, diyeceklerdir ki: "Görevini yapan muhalefet gelmiş, bunları teker 
teker söylemiş, üzerine basa basa göstermiş; ama, maalesef, kimse dinlememiş." Çünkü, eğer din
lerlerse, gerçekler yapılır. 

Şimdi, bu sözleşme özel hukuk hükümlerine tabidir. Bu sözleşmeyle, PTT'nin telekomünikas
yon kısmını, yani telefon kısmını yabancılara 49 yıllığına kiraladık; hiç de satmadık; ha satmışız ha 
kiralamışız ve zaten bugünkü teknoloji döneminde aynı teknolojinin 49 yıl sürmesi mümkün değil
dir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) - Çok tahrik ediyorsunuz. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Gerçekler bu, ben gerçekleri söylüyorum. Ben, bunu, inandı
ğım için söylemiyorum, sizin kurmuş olduğunuz mantık silsilesinden nereye geleceğimizi göster
mek için söylüyorum, mecburum bunu söylemeye. Şimdi, bakın, şu görmüş olduğunuz dijital cep 
telefonu. Buyurun, bu telefonu şu anda özel sektör kullandırıyor, özelleştirme olmuş mu?.. Bal gi
bi olmuş. Mümtaz Hoca boşuna uğraşıyorsun, bak yapıyorlar bile. 

Şimdi ne yapacaklar? Başka işleri de yapacaklar ve diyecekler ki "siz aslında birşey bilmiyor
sunuz, devletin malı mı, malı; siz o zaman nerelerde uğraşıyorsunuz, niçin uğraşıyorsunuz?" Yani 
biz, acaba burada, Yüce Mecliste birbirimizi mi kandırıyoruz; yoksa, cümlelerin, cümlelcrdeki ke
limelerin yerini değiştirerek cümle kurma oyunu mu oynuyoruz? Bence hayır. 

Buraya gelmiş, Anayasaya yemin etmiş her milletvekili gibi hür inancımız içerisinde, inandı
ğımız meselelerin müdafaasını yapıyoruz. İnandıklarımız bazılarına göre yanlış olabilir; ama, 
önemli olan, Türk Milleti için doğru olması. Türk Milleti için doğru olan bir konuda, ne yapılırsa, 
yapılsın biz buna razıyız. Biz, zaten hizmeti bu usulde yaptık; ama, lütfen samimî olunuz, bir şeyi 
yaptığınız zaman, olduğu gibi gösterin, ne kimseyi kandırın, ne de kimsenin kandığına inanın. Bu
rada siz, bal gibi özelleştirmeyi yap-işlet-devret formülüyle yapmaya çalışıyorsunuz. O zaman ge
lin deyin ki, kusura bakmayın, kendi ortağımızla ancak bu kadar anlaşabildik; biz aslında onları 
kandırdık. Ben kandıklarını tahmin etmiyorum, tabiî onlar gerekeni yapacaklardır; ama, yaptıkları 
bal gibi budur. Aramızda bir fark var, biz bunu yaparken açıkça söyledik ve dedik ki, "Tamam, siz 
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böyle düşünüyorsunuz... İşte yargı, işte bu; ne yaparsanız yapın; biz bunu yapıyoruz." Hiç olmaz
sa kimseyi kandırmadık, açıkça söyledik. Siz de keşke böyle yapsaydınız. 

Şimdi, buradan açıkça ifade ediyorum. Bu tasarının sözleşmeyle ilgili 5 inci maddesi, burada
ki bazı bakanları yarın Yüce Divana götürecektir. Ben, şahsen inanmamama rağmen, yanlış olma
sına rağmen -çünkü, açmış olduğunuz bu pandora kutusundan maalesef ve maalesef çok büyük kö-

, tülükler çıkacaktır- inşallah bunların olmayacağını ümit etmek istiyorum. 

Bu söylediklerimizin, bizi bu kadar saat burada oturup da dinlemeyen Başbakanın kulağına 
küpe olmasını temenni ederek, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Taner. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz; buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Muhterem Başkanım, değerli arkadaşlar; gece
nin bu geç saatlerine kadar Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında Kanun Tasarısının 5 inci maddesine kadar gelmiş bulunuyoruz. Şu ana ka
dar arkadaşlarım geçtiğimiz maddeler hakkındaki görüşlerini belirttiler ve özellikle de üzerine ba
sa basa ilgililerin dikkatini çektiler. Özellikle de Sayın Başbakanın dinlemesi hususunda bütün gay
retlerini sarfettiler; ama, gene de Sayın Başbakanı, arkadaşlarımızın, bakanlarımızın, sevenlerinin 
ve işleri olanların görüşmelerinden bir türlü kurtaramadılar ve bütün gayretlerine rağmen sözlerini 
de dinletemediler; ama, şimdi Başbakan gitti, bize sadece dinleyen arkadaşlarımız kaldı. Biz inşal
lah onlara rahat hitap edeceğiz. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sakalımız yok, dinlemediler(!) 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım ister dinlesinler, ister dinlemesinler, biz göre
vimizi yapacağız. Değerli arkadaşım bütün gayretine rağmen dinletemedi, boş sıralara konuştu. Ha
kikaten de dinlemiyor, dinlenmiyor; ama, dinlense de dinlenmese de biz muhalefet görevimizi ya
palım. Biz, görevimizi yaparsak, inşallah zamanı gelince, zabıtlara bakıldığında, hiç olmazsa mu
halefet görevini yapmıştır, ikaz vazifesini yapmıştır denir. Bu, tabiî ekonomik bir mesele olduğu 
için değerli arkadaşlarım, bu işten anlayan arkadaşlarım özellikle görevli ve mesul olan arkadaşla
rımızın dikkatini çekerek, "bu yaptığınız yanlıştır" diyorlar. "Nitekim biz yaptık; ama, böyle yap
madık, özellikle buna dikkat ettik; gerek yapılmasındaki, gerek işletilmesindeki, gerekse devredil-
mesindeki hükümlere ve esaslara dikkat ettik" dediler ve misaller verdiler; "bundan doğan mesuli
yetler vardır, buna dikkatinizi çekeriz" dediler. Misal olarak da Galata Köprüsü inşaatıyla ilgili hü
kümleri ve anlaşmayı verdiler. Hakikaten orada da önce bir ihtilaf çıktı, "ihtilafı bertaraf etmek için 
fedakârlık gösteriyoruz" denildi ve yeni bir anlaşmayla bazı farklar verildi. Gerede - Ankara oto
yolu için de aynı şey yapıldı. Bir kısım arkadaşlarımızın Yüce Divana gitmesi pahasına, yapılan iş
lerdeki noksanlıklar, isabetsizlikler ve kanunsuzluklar dile getirildi; böylece hiç olmazsa bundan 
sonra yapılacak olan işlerde ilgili arkadaşlarımızın dikkati çekilerek, onların mesuliyeti hatırlatıldı. 

Ben de aynı şeyleri hatırlatıyorum değerli kardeşlerim. Burada, "Yüksek Planlama Kurulunca 
belirlenen idareyle sermaye şirketi ve yabancı şirket arasında imtiyaz teşkil etmeyecek şekilde bir 
sözleşme yapılır. Bu sözleşme, özel hukuk hükümlerine tabidir" hükmü bulunmasına rağmen, bun
dan doğacak mahzurlar ve getireceği neticelere işaret edildi ve bunun altına imza koyacak arkadaş
ların da mesuliyeti kendilerine hatırlatıldı. Bunu hatırlatmak hepimizin görevidir. Biz bunları hatır
latırız. "Bundan doğan mesuliyetiniz vardır, bugün yaparsınız; ama, yarın bunun hesabı sorulur" 
diye ikaz edildiler. Çünkü, bu ihalelerde yabancılar fevkalade usta hareket ederek, menfaatlannın 
nasıl korunacağını bilirler ve bunlar, özellikle geri kalmış ülkelerde yaptıkları bu işlerde artık tec
rübe sahibi olmuşlar. O derece tecrübe sahibi olmuşlar ki, yaptıkları hizmetlerde ve ihalelerde yap-
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işlet-devret modeliyle de olsa, ihale şeklinde de olsa, taahhüt şeklinde de olsa fevkalade başarılı bir 
noktaya gelmişlerdir. Bu işleri mutlaka kendi menfaatlarına neticelendirmeyi ve bunları ülkelerinin 
çıkarlarına ve menfaatlarına kullanmayı fevkalade iyi biliyorlar. Bunun tecrübelerini bugüne kadar 
uzun yıllar yaşamış ve acısını da hissetmiş bir millet olarak biliyoruz. Misal olarak bunları gerek 
otoyollarda, gerek köprülerde, gerekse barajlarda özellikle gördük. 

Arkadaşlar, bu getirdiğimiz bütün hükümler, Hükümetin içinde bulunduğu dertlere çare olmak 
üzere, hiç olmazsa borçlarının bir kısmının faizlerini karşılamak üzere getirilmiş olmasına rağmen, 
öyle anlaşılıyor ki, yağmur gibi birbiri arkasından yağan bu kabil tedbir kanunları ve yetki kanunları 
da yine bir derde deva, sadre şifa olmuyor. Getiriyorsunuz; ama, bu getirdiklerinizden de bir netice 
çıkmadığı hemen arkasından anlaşılıyor, eski defterleri karıştırıyorsunuz, ihraç bedelleri gelmemiştir, 
dövizler gelmemiştir, "aman buna dair bir kanun çıkaralım, arkasından bir yetki kanunu çıkaralım, şu 
şu vergileri alalım, yeni bir vergi kanunu getirelim, yeniden bunları tahsil edelim ve bunlarla hiç ol
mazsa faiz giderlerinin, faizlerin bir kısmının bari karşılanmasını temin edelim" diyorsunuz; ama, ge
ne de olmuyor/Zamlar diyorsunuz, o da sadre şifa olmuyor, alınan borçlar diyorsunuz, o da bir şeyi 
karşılamıyor; çünkü, iç borç da, dış borç da bu büyük açığı karşılamaya yetmiyor. 

Bu yaptığınız son borçlanmada ortaya konulan faiz nispeti herkesi şaşırttı, hatta dehşete dü
şürdü değerli arkadaşlarım. Bunun altından nasıl kalkacaksınız; ben bilemiyorum. Üç ay sonra bun
ların karşılıklarının bir kısmı ödenecek. Onları yenileyeceksiniz, faizlerini içine koyacaksınız, ye
niden faiz yürütmek üzere bir üç aylık devreye daha gireceksiniz, öyle bir nokta gelecek ki, artık, 
altından kalkılamayacak, bir kartopu gibi büyümüş bir faiz yükü, bir boç yükü üzerinize doğru ge
lecek. Bunların hiçbirisi yetmeyecek; çünkü, bir faiz terörünün, bir büyük açığın dehşeti karşısın
da şaşırmış vaziyettesiniz, ne yapacağınızı da bilmiyorsunuz. Bunların hiçbirinin derdinize deva ol
mayacağı ve olmadığı da şu ana kadar getirdiğiniz gerek zamlarla ilgili, gerek alman borçlarla il
gili, gerek yetki kanunlarıyla ilgili ve gerekse yüksek faizli çıkardığınız tahvillerle ilgili buradaki 
açıklamalar ortaya koydu ki, bunlardan hiçbiri -yüzde 400'le aldığınız borçlar da- derdinize deva 
olmuyor. 

Öyleyse ne yapacaksınız? Biz muhalefet olarak görevimizi yapacağız, bir kardeşiniz olarak 
burada size hatırlatacağız ve diyeceğiz ki, borçla abat olunmaz, bununla bir yere varamazsınız. Bu 
borçları ödemeye de gücünüz yetmeyecek, perişan olacaksınız. Memleketi büyük bir uçurumun ke
narına getirdiniz ve aşağıya yuvarlanmak noktasındasınız. Onun için, yatırım yapmanın çarelerini 
arayın, 20 milyon işsizinizin olduğu 60 milyonluk bir ülkede, bu kadar çalışanın bulunduğu, bu ka
dar müsait imkânların bulunduğu bir ülkede, üretim yaparak derdinize deva arayın. Yoksa, borç al 
ye... Çalış; karşılığı var, hiç olmazsa, çalış ye. Borç alıp yiyerek, ne yapacaksınız? Bu borç yann 
karşınıza bir heyula gibi çıkacak, bir ejderha gibi çıkacak ve sizi yiyip bitirecektir. 

Değerli arkadaşlar, onun için kazanmadan yemenin, hiçbir şeye faydası olmadığını, biz size 
kardeşane hatırlatıyoruz. Şu getirdiğiniz tedbirlerle, bir hayırlı noktaya varmanız mümkün değil. 
Bugünden tedbirlerinizi alarak, bunun çaresine bakın, bu yanlış yoldan dönün diye muhalefet gö
revimizi yapıyoruz. 

Bu duygularla Yüce Heyetinizi hürmetle selamlıyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

Şahsı adına, Sayın Ahmet Remzi Hatip; buyurun efendim. 

AHMET REMZÎ HATÎP (Konya) - Değerli Başkan ve kıymetli Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri; hepinizi hürmetle selamlarım. Sözleşmeyle ilgili madde üzerinde kişisel olarak görüş
lerimi bildirmek üzere huzurunuzda bulunuyorum; hepinizi hürmetle selamlarım. 
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Muhterem arkadaşlar, bu maddede şöyle denilmektedir : "Yüksek Planlama Kurulunca belir
lenen idare ile sermaye şirketi veya yabancı şirket arasında imtiyaz teşkil etmeyecek nitelikte bir 
sözleşme yapılır." Buradan anladığımız şu : Ortada bir idare olacak. Diyelim ki, Türkiye Ziraî Do
natım Kurumu, diyelim ki, bir başka KİT, bu idareyi Yüksek Planlama Kurulu belirleyecek; yani, 
karşısına çağıracak diyecek ki, sen şu konuda yap-işlet-devret modelinde bir anlaşma yapmaya yet
kilisin. Halbuki, yukarıdaki maddenin 2 nci fıkrasında "Bu Kanunda öngörülen yatırım ve hizmet
leri yap-işlet-devret modeline göre yaptırmak isteyen idare..." deniyor. Yani, ilk irade idareden ge
lecek. Halbuki, önümüzdeki maddede, Yüksek Planlama Kurulundan irade geliyor; gel şu işi yap. 
Halbuki idare müracaatı yapacak, Yüksek Planlama Kurulu da isterse ona müsaade verecek. Bura
da ise, istese de istemese de, çağıracak, sen şu işi yap diye bir belirleme yapacak. Bu bir ifade za
afıdır. Onu anlatmaya çalışıyorum. 

İkincisi... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Birbirlerini tamamlamıyorlar mı üstat? 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Ben o şekilde anlıyorum jefendim. 
• • • ! 

Muhterem arkadaşlar, ikincisi; kanun tasarısının 15 inci maddesinde, "4 üncü maddede belir
tilen Bakanlar Kurulu kararına göre gerçekleştirilecek yatırımlar -ki, diğer bakanlıklar, kararname
ye esas olan bir çalışma yapacaklar- 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi de
ğildir" deniliyor. 

Şimdi, bunun anlamı ne oluyor? Yüksek Planlama Kurulunca kendisine izin verilen idare ne 
yapacak? Bir sözleşme yapacak. Bu sözleşmede, gel, şu işi yap-işlet-devret denilecek. Yani, bir iş, 
yabancı firmaya veya bir sermaye şirketine ihale edilecek. Şimdi, İhale Kanununa tabi değil; ne 
olacak? İhale, kime yapılacak, hangi firmaya yapılacak belli değil. Yani, idare, istediği bir firmaya 
verecek. Hangi şartlarla verecek? Gizli hesaplar var mı, pazarlıklar var mı diye bir sürü dedikodu 
ortaya çıkacak en azından veya temenni etmiyoruz, birtakım yolsuzluklara sebebiyet verilecek; bu 
çok larj bir salahiyettir ki, bunu Türkiye Büyük Millet Meclisinin vermesi demek, biraz evvel söy
lendiği gibi, bu işi yapacak olan birtakım bürokratların ve milletvekiliyken bakan olan veya dışarı
dan bakan tayin edilmiş kimselerin başını yemek demek olacaktır. Bunu burada ifade etmek istiyo
rum. 

İkinci husus, menafii umumiye... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Koskoca Bakanlar Kurulu, bir ihaleyi mi veremeyecek? 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - İdare kendisi verecek; kime vereceğini belirtmiyor, 
"sen bu işi yap" diyor. O da oturacak, keyfî olarak... Bu anlam çıkar, onu söylüyorum, hiç kimse
nin böyle bir şey yapacağını söylemiyorum; ama, bu şüpheyi getirecek olan bu düzenlemeden ka
çınılması lazım. 

"Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkındaki Kanun da yürürlükte olmayacak ve 
böylece menafii imtiyaz teşkil etmeyecek bir husus bu sözleşmede yer almayacak" deniliyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, sözünüzü tamamlayın Sayın Hatip. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Önümüze getirilirken, gerekçe olarak bu 5 inci mad
deye şu konulmuş. Bakınız, acayip bir şey var burada : "Bu hüküm ile hem genel olarak sözleş
melerin kapsamı konusunda usul ve esasları belirlemek durumunda olan Bakanlar Kuruluna hem 
de Yüksek Planlama Kurulu kararı ile yetkilendirilen idareye, sermaye şirketi veya yabancı şirket 
ile imzalanacak sözleşmenin imtiyaz teşkil edecek hükümler içermemesi konusunda uyarıda bulu-
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nulmuş ve gerekliliğe uyulmak suretiyle yapılacak sözleşmelerin, özel hukuk hükümlerine tabi ola
cağı belirtilmiştir." 

Yani, kanun koyucu değil, bu tasarıyı hazırlayanın dahi, benim deminden beri belirtmeye ça
lıştığım şüphe aklına gelmiş, "aman ha, tehlikeli bir sahadır, sakın ha imtiyaz vermeyin, şunu bu
nu yapmayın" diye bir uyarıda bulunmayı zarurî görmüş. Niye bu kadar kapalı bir hüküm getiri
yoruz? Buyurun, bunun ihale hükümlerine göre olacağını ve alenî olacağını ve objektif kriterlere 
göre bu ihalenin yapılacağını hükümete ve icraya emir olarak verelim bu kanunda. 

Muhterem arkadaşlar, demek ki, bu tasarı, bir yap-işlet-devret gibi görünmekteyse de, biraz 
evvel burada ifade edildiği gibi, özelleştirmenin başka bir şeklidir. Zaten, bu Hükümetin yegâne ha
yat sebebi, gerekçesi, hikmeti vücudu programında gösterilmiştir: "Ben özelleştirme yapmaya gel
dim, bütün KİT'leri özelleştireceğim, özelleştiremeycceklcrimi kapatacağım" diyor. Şimdi, kapa
tamayacakları da var, onları da işlemez hale getiriyor. KİT'leri, BİT Meri satacak; ama kâfi değil. 
Çünkü, borç ö kadar çok ki, geriye doğru olan borçları bahane ediyor; ama, kendisi her gün ileriye 
matuf borçlanma yapıyor, görülmemiş yüksek faizlerle borçlanma yapıyor; bütün bunları gelecek 
hükümetlere devredecekler; bu Hükümet, bu birkaç ay içerisinde düştüğü zaman, geriye bu kadar 
acı bir miras bırakacak. Bunların ödenmesi için KİT'leri satmak kâfi gelmeyecek, BİT'ler kâfi gel
meyecek, teşekküllerin kooperatif halindeki iktisadî kuruluşları kâfi gelmeyecek, Hazinenin bütün 
arazilerini satacak, kâfi gelmeyecek, Vakıfların bütün arazilerini satacak kâfi gelmeyecek ve işte 
bunlara ilaveten de dışarının lütfen gelip beğeneceği konularda yap-işlet-devret modeliyle ileriye 
matuf bütün tasarruflarımızı da satacak, faize yetiştiremeyecek; yani, bir bakıma, bu Hükümet, 
kendi kendini bir iflas memuru ve de aynı zamanda bir icra memuru durumuna düşürmüştür. Allah 
bu milleti korusun. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hatip. 
Buyurun Sayın Mümtaz Soysal. 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Sayın Başkan, değerli arkadaşımız Güneş Taner tahrik etti

ği için değil; ama, bir konuda bir açıklama gerektiği için huzurunuza çıktım. O da, bu maddenin 
gerçekten gerekli olup olmadığı noktasıdır. 

Şimdi, madde "Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen idare ile bir sermaye şirketi arasında 
-yabancı veya yerli- imtiyaz teşkil etmeyecek nitelikte bir sözleşme yapılır" diyor. Yani, o sözleş
me hangi konuda yapılmış olursa olsun, bu madde gereğince imtiyaz sayılmayacaktır. Şimdi -o ba
kımdan biraz müteessirim- bir süre önce de yaklaşık bu saatlerde TEK dolayısıyla önünüze gelmiş 
tasarının gürüşülmesi sırasında söylediğim sözleri tekrarlamak zorunda kalıyorum. Kanun metni
nin, bir sözleşmeyle ilgili olarak "imtiyaz niteliğinde değildir" demesiyle o sözleşme imtiyaz söz
leşmesi olmaktan çıkmaz. İmtiyaz sözleşmesinin hukukta belirli bir tanımı vardır. Bir konu, ister 
kamu hizmeti niteliğinde olsun; ister başka türlü olmayacak, başka türlü tasarruf edilemeyecek ni
telikte bir konu olsun, bir tek şirkete verdiğinizde ve eğer o bakımdan bir rekabeti önlemiş oluyor
sanız, o bir imtiyazdır. Bir tekel yaratıyorsunuz; aslında, kamunun elinde bulunabilecek olan bir te
keli başka bir şirkete veriyorsunuz. Eğer, mevzuatımızda tekelleri önleyici çeşitli düzenlemeler ol
saydı, bu sakınca ortaya çıkmazdı. Niye böyle bir yola gidilmiştir; çünkü, Anayasamıza göre, im
tiyaz sözleşmelerinin Danıştayca uygun bulunması gerekir. Aslında, eski anayasa sistemlerimizde 
imtiyaz sözleşmelerini, bırakın Danıştayı, Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması ge
rekiyordu. Çünkü, bu ülke vaktiyle Osmanlı Devletinin yıkılış döneminde verilmiş olan imtiyazlar
dan çok çekmiştir ve dolayısıyla zamanında, bu uygun bulma görevi Meclise verilmişti; şimdi de 
son Anayasayla bu görev Danıştaya verilmiştir. 
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Niçin çekiniyoruz? Danıştay uygun bulur veya bulmaz; böyle bir inceleme acaba çok mu vakit 
alacaktır? Zaten, imtiyaz sözleşmeleri, sırf sözleşme olduğu için çeşitli elemelerden geçecektir; eko
nomik bakımdan, malî bakımdan çeşitli incelemelerden geçecektir; ama bir de imtiyaz niteliğinde ol
duğu için, işin hukukî yönüne bakmak üzere Danıştayın incelemesinden de geçecektir. Böyle bir za
man kazanmak için, belki birkaç haftalık, aylarca sürmeyecek bir zamanı kazanmak için biz burada 
hukuku biraz zorlamış oluyoruz. Bundan önce TEK Yasa Tasarısı dolayısıyla sözkonusu olmuştu, 
şimdi tekrar, değişik bir biçimde önümüze geldi. Onun için, ben, bu maddenin tasarı metninde yeri 
olmadığı düşüncesindeyim. Çünkü, biz ne dersek diyelim, açılacak bir dava sonucunda "bu sözleşme 
bir imtiyaz sözleşmesidir" dediğimiz zaman, yargı organı önünde bu madde bu iddiayı çürütmeye yet
mez. Çünkü, maddenin, "bu sözleşmeler imtiyaz sözleşmesi değildir" demesi, hukukta imtiyaz söz
leşmeleri bakımından verilmiş tanımlamalar önünde geçersizleşir ve o zaman, madde, hukukun ilke
lerine aykınlık bakımından, tartışmalı olarak kalır. Onun için, ben, bu maddenin -belki Komisyon ve 
Hükümetçe de- bu tasan metninden çıkanlmasıyla hiçbir şey kaybedilmeyeceğine; tam tersine, yapı
lacak olan imtiyaz sözleşmelerinin hukuka uygun sözleşmeler olmasını sağlamak açısından bir ka
zanç sağlanacağına inanıyorum. O bakımdan, böyle bir ricayı dile getirmek üzere huzurunuza geldim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Soysal. 
Sayın milletvekilleri, maddenin müzakeresi tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde önergeler vardır; geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesinin "Yüksek Planlama Ku

rulunca" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Hüseyin Erdal Ali Oğuz Abdulilah Fırat 

Yozgat İstanbul Erzurum 
Fethullah Erbaş Abdullatif Şener Ahmet Remzi Hatip 

Van Sivas Konya 
Ömer Faruk Ekinci 

Ankara 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı kanun tasansmın 5 inci maddesinin ikinci satınndaki "özel hu
kuk" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve kamu hukuku" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Oğuz Fethullah Erbaş Abdullatif Şener 
İstanbul Van Sivas 

Abdulilah Fırat Ömer Faruk Ekinci Hüseyin Erdal 
Erzurum Ankara Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı kanun tasansının 5 inci maddesinin tasarıdan çıkarılmasını 

arz ve teklif ederiz. 
Abdullatif Şener Fethullah Erbaş Ahmet Remzi Hatip 

Sivas Van Konya 
Abdulilah Fırat Ali Oğuz Ömer Faruk Ekinci 

Erzurum İstanbul Ankara 
Hüseyin Erdal 

Yozgat 
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BAŞKAN - Aykırılık sırasına göre okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesinin tasandan çıkarılmasını 

arz ve teklif ederiz. 
Abdullatif Şener 

Sivas 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Komisyon katılmıyor. 

Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. Önergeyi oylarınıza... 
(RP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

III. - YOKLAMA 
ABDÜLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN - Ayağa kalkan milletvekillerini tespit ediyoruz efendim. 
Sayın Ali Oğuz, Sayın Abdullatif Şener, Sayın Fethullah Erbaş, Sayın Ömer Faruk Ekinci, Sa

yın İsmail Coşar, Sayın Kcmalettin Göktaş, Sayın Hüseyin Erdal, Sayın Zeki Ünal, Sayın Abduli-
lah Fırat, Sayın Şaban Bayrak ve Sayın Hasan Dikici. 

Evet, Adana İlinden başlamak üzere yoklama yapılacaktır efendim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere devam ediyoruz. 

VI.-KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

28. - Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap - İşlet - Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/712) (S. Sayısı: 669) (Devam) 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Sayın Başkan, 108 kişi saydık... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, burada 108 kişi var. 

ABDULLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, 108 kişi saydık; kaç tane pusula var? 

BAŞKAN - Efendim, inanın var; ama, arkadaşlarım 5 dakika oturamıyor Ve kürsüyü de müş
kül duruma düşürüyorlar. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Biz burayı saydık... 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, yoklamada 108 kişi var. (RP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN - Efendim, devam ederse kapatıyorum. Ne olur... 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 

Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesindeki "Yüksek Planlama 
Kurulunca" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Sayın Erdal, söz istiyor musunuz? 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Evet efendim. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun 

tasarısının 5 inci maddesi üzerinde vermiş olduğumuz değişiklik önergesi üzerinde konuşacağım; 
ancak, biraz evvel yoklama istemiştik, yapıldı; salonda ekseriyet olmadığı halde, "var" diye... 
(DYP sıralarından gürültüler, "Ayıp, ayıp" sesleri) 

BAŞKAN - Efendim, salonda ekseriyet var... 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - "Var" diye görüşmelere başlandı; KİT Komisyonundaki 

üyeler burada olmadığı halde, var gösteriliyor. 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Ayıp!.. Çoğunluk var... 

BAŞKAN - Sayın Erdal, lütfen... 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Gerekirse tekrar sayarız da... 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) - KİT Komisyonunun Başkanı da burada... Başkanlık Divanına 
saygınız yok mu sizin? 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Saygısı olan, Genel Kurulda oturur. O zaman, oturun bura
da. Saygısı olan, Genel Kurulda oturur, burada oturmayan insanın da saygıdan bahsetmeye hakkı 
yoktur. 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) - O zaman, niye geldiniz dışarıdan?.. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Konuşuyorsanız oturun burada. Ben buradayım, gitmedim; 
ben buradayım, hiç gitmiyorum buradan. 

BAŞKAN - Dışarı gitmeye devam eden arkadaşlarımız, zan altında, bu kürsüde devam ede
meyiz bu toplantıya. 

Sayın Erdal, siz konuşmanıza bakın. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Eğer konuşmamızı istemiyorsanız oturun burada; yoksa, biz 
konuşuruz da, yoklama da isteriz, hepsini yaparız. 
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Değerli arkadaşlar, önergemizde "Yüksek Planlama Kurulu" ibaresinin bu maddeden çıkarıl
masını talep ettik. Buradaki, yapılacak sözleşme hangi bakanlıkla ilgiliyse, sözleşmede, o bakanlı
ğın isminin geçmesi gerektiği kanaatindeyiz/Yüksek Planlama Kurulu, bakanlıklar gibi teşkilatlı 
bir kurum değildir. O bakımdan, Yüksek Planlama Kurulunun sözleşme yapması geçerli olmaya
caktır. Çünkü, geçmiş dönemde Yüksek Planlama Kurulunun bazı kararlarının yanlış olduğunu ve 
yanlış işler yapıldığını biliyoruz. O bakımdan "Yüksek Planlama..." ibaresinin buradan çıkarılıp, 
onun yerine, hangi bakanlıkla ilgiliyse -Bayındırlık ve îskân Bakanlığıyla mı, Sanayi Bakanlığıyla 
mı, Ulaştırma Bakanlığıyla mı, Turizm Bakanlığıyla mı; gerçi turizm burada geçmiyor, ama hangi 
bakanlıkla ilgiliyse- o bakanlığın, anlaşmayı, sözleşmeyi yapması daha uygun olur kanaatiyle bu 
önergeyi verdik. 

Tabiî, önergemizi kabul edip etmemek size aittir. Ancak, biz burada iyiniyetli bir çalışma ya
pıyoruz. Hepimiz buraya şu memlekete hizmet etmek için geldik. Biz, muhalefetiz, mesul değiliz; 
ama, iktidar, mesuldür. Biz, bu memlekete faydalı ne varsa buraya çıkar söyleriz; kızarız da, bağı
rır çağırırız da, iktidar bizi sakin dinler, işine geleni alır, gelmeyeni de almaz, hiç de bir şey deme
yiz. O bakımdan, kıymetli arkadaşlarım, heyecanlanmayın. 

Önergemizin kabulünü rica eder, hepinize saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Üçüncü önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
5 inci maddenin ikinci satırındaki, "özel hukuk" ibaresinden sonra gelmek üzere, "ve kamu 

hukuku" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Ali Oğuz 
İstanbul 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önerge üzerinde konuşmak isteyen?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Şimdi, 5 inci maddeyi oylarınıza sunacağım. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Bizim bir önergemiz daha var efendim. 
BAŞKAN - Üç tane önerge var efendim. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Sorumluluk ve Tazminat '. 
MADDE 6. - Yatırım ve/veya hizmetin belirlenen süre içerisinde projelendirilmesi, finans

manı, kurulması ve işletilmesinden sermaye şirketi veya yabancı şirket sorumludur. Bu şirketlerin 
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sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde idarenin uğrayacağı zararın 
tazminine ilişkin hükümler sözleşmede yer alır. 

BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Halit Dumankaya; buyurun. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; KİT Komisyonunda görüşmelere devam ediyoruz; onbeş gündür KİT Komisyonunda 
icraatlarınızı tartışıyoruz. 

ORHAN ŞENDAG (Adana) - Sizin döneminizi yargılıyoruz. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Kürsüye geldim, bu icraatların içerisinden bankaların 
batırılışını Yüce Heyete anlattım; bu bankaların kimlere peşkeş çekildiğini, devlet bankalarının na
sıl soyulduğunu Yüce Heyete anlattım; iki gündür de TRT'deki olayları anlatıyoruz. KİT Komis
yonu Başkanımız burada, KİT Komisyonunda çalışmalarımız devam ediyor; ama, biz muhalefet 
partisi olarak orada bekliyoruz, İktidar Partisi milletvekilleri gelip gidiyor. Sanki orada biz bekçi
yiz. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Biz de bekçiyiz. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Biz de bu Meclisin üyesiyiz, öyleyse biz de gidelim gö
revimizi yapalım dedik. Orada bizi şimdi büyük bir kuruluşun, Petkim'in görevlileri bekliyor. Ben 
Petkim'in yanından geçerken, burası ne dev bir kuruluş diye bakıyordum, iftihar ediyordum, fa
kat... 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Yapanlardan Allah razı olsun. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Doğrudur, yapanlardan Allah razı olsun, ama, bütçe 

elimize gelince, faaliyetleri elimize gelince, baktım ki, o Petkim'in de içi boşaltılmış. O dev gibi 
kuruluş cüce hale gelmiş. Ne zamandan beri gelmiş biliyor musunuz?.. 

AHMET SAYIN (Burdur) - 1987'de... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla)- 1991'den sonra. 199l'e kadar kâr ediyor, 1991'den 

sonra zararlar başlamış. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Kimler yedi? 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Listede yönetim kuruluna baktım; şuna inanın ki, -Sa

yın Başkanım beni bağışlasın, iyi de başkanlık ediyor, eğer biraz sertleşse biz daha çok sertleşece
ğiz; ama, iyi başkanlık ediyor- yönetim kurulu üyeleri, sanki DYP'nin yönetim kurulu üyeleri, ay
nı şekilde orada. 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Ne zannettin; ne olacaktı yani; ANAP'lı mı olacaktı? 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Belediye başkan adayları, eski milletvekilleri hepsi 

orada. Demek ki, zarar, siyasî baskıyla başlamış. Kamu Ortaklığı el koymuş, o da orayı işgal etmiş. 
"Özelleşecek..." Nasıl özelleşecek? Siz güya özelleştirmeden yanaşınız. Bir taraftan siyasileri koy
muşsun, öbür taraftan oraya koyduğun genel müdür de orayı özelleştirmez, benim diyor, işçi de is
temiyor, oradan mal alan da istemiyor, mal veren de istemiyor; siz söz vermişsiniz. 

6 ncı maddeye bir bakalım: "Sorumluluk ve Tazminat" deniyor. Peki, meydanlarla konuşma
larınızdan dolayı bu millete karşı bir sorumluluğunuz vardır. Nedir bu sorumluluğunuz?.. "Enflas
yon bir beladır, 500 günde yüzde 10'lara indireceğiz" demiştiniz... 

SİNASİ ALTINER (Zonguldak) - Öyle bir şey söylenmedi. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bende yazılan var, beyanatları var; ama, bugünkü Baş

bakanımız, yani Tansu Çiller Hanım, bununla da hızını alamamış. "Ben bunu yüzde 2'ye indirece-
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ğim" demiş. Bu bir sorumluluk değil mi? Peki, bu sorumluluğu yerine getirdiniz mi?.. Hayır. (DYP 
sıralarından gürültüler) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bakınız bu da bir yanlış iş. "Konuşan Türkiye" dedi
niz; bakın, sesimi kesiyorsunuz... 

BAŞKAN- Hayır hayır, kesmiyoruz efendim, rahatlıkla konuşun. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Sesimi kesiyorsunuz. (Gülüşmeler) 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Halit, iki anahtardan bahset. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Ona da geleceğim... Daha var... 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Fazla laf yalansız olmaz. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Hayır, ben hiç yalan söylemiyorum. 

"Mutfak yanıyor", "biz bu işi biliyoruz", "peşime düşün" dediniz. Bakın, ben size bir liste ve
receğim; onda da milleti kandırdınız onda da sorumluluğunuz var. Bakınız, biz size nasıl bir Tür
kiye devrettik : Ekmek 800 liraydı, bugün 6 bin lira. Şekerin çuvalı 84 bin liraydı, bugün 800 bin 
lira. Unun çuvalı 70 bin liraydı, bugün 650 bin lira. (ANAP sıralarından "vah vah!" sesleri) Kıyma 
17 bin liraydı, bugün 125 bin lira... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Milleti kıyma yaptılar. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Simit 500 liraydı, bugün 4 bin lira. Elektriğin kilovat-
saati 279 liraydı, bugün 2 650 lira. Tüp 27 900 liraydı, bugün 125 bin lira. Pirinç 4 340 liraydı, bu
gün 40 bin lira. Bu liste böyle devam edip gidiyor. 

REFİK ARSLAN (Kastamon) - Mazot kaldı, mazota gel. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Mazot 2 350 liraydı, bugün 11 bin lira. Bu da bir so

rumluluk... 
Geldik yolsuzluklara : "Bunlar için de hesap soracağız" demiştiniz. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - KİT Komisyonunda hızını alamadın, buraya geldin. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - İşte, orayı buraya getiriyorum. 

TRT Genel Müdürüne diyorum ki, "Siz, Vakıflar Bankasına 40 milyar lira para yatırdınız, dört 
tane araba hediye ettiler size, bunlar TRT'ye gelmedi. Bunun cevabını ver." Bana ne diyor biliyor 
musunuz, "Yazılı cevap vereceğim." Bu da bir sorumluluk... 

Seçimlerde siz "İki anahtar vereceğiz" dediniz. Şimdi bu anahtarların birini aldınız, ne zaman 
aldınız; dolar 10 bin lirayken, Emlak Bankasından dövizle adam daire alıyor ve ondan sonra dola
rı 35 bin liraya çıkarıyorsunuz. Böyle olunca da bu adam evin bedeli olarak dokuz sene sonra 1 mil
yar 290 milyon lira ödeyecek. (Gülüşmeler) Bu miktarı bu adam ödeyebilir mi? 

Şu anda burada bulunan DYP milletvekili bir arkadaşımız Emlak Bankasına geldi, "Beni kur
tarın, vereceğimi verdim, benden bu binayı alın" dedi. (Gülüşmeler) 

Değerli arkadaşlarım, araba konusuna gelelim : Benim hissedarı olduğum bir şirket araba satı
yor. Daha önceden 40 tane araba satıyorduk, şimdi ise 2 tane araba satıyoruz. Onlann da anahtannı 
aldınız. Bu da bir sorumluluk... Öyleyse, tazminat ödeyeceksiniz, tazminat... Bunun tazminatı nedir? 

ELAATTİN ELMAS (İstanbul) - Sandık, sandık... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Geliniz halka gidelim, bir de halka soralım. (Gülüşme
ler) . 
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Değerli arkadaşlarım, gülüyoruz; ama, esasında Türkiye'nin ağlanacak hali vardır inanın... 
AHMET SAYIN (Burdur) - ANAP'lılar gülüyor. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Türkiye o hale gelmiştir ki, önümüzdeki günlerde bü

yük şirketler batacak. Hiçbir şirket yüzde 1 000 faizi ödeyemez. Şurada iki üç ay bekleyin görecek
siniz, o dev kuruluşlar kapılarını kapayacak. Kapılarını kaparken de işçilerini dışarı çıkaracak ve 
işçiler aç kalacak. Ondan sonra, korkarım ki, Türkiye'de bir patlama olacak. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Milletin tahammülü kalmadı. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - O nedenle, bu Meclisin üyeleri olarak bizim gülmeye, 
bizim yemeye, bizim uyumaya hakkımız yoktur. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Senin de güldürmeye hakkın yok. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bakınız, Anavatan Partisi olarak biz size böyle bir Tür
kiye bırakmadık; dışarıda itibarı olan bir Türkiye bıraktık. Kasasında 12,5 milyar doları plan bir 
Türkiye bırakmıştık; ama, bir küçük seçim için o Türkiye'yi bu hale getirdiniz. 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) - 1 koyup 3 almadık!.. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Şimdi ne olacak? Bu tedbirlerden, hiç düşünmeden çı

karılan bu kanunlardan, gecenin geç saatlerine kadar görüşülüp çıkarılan bu kanunlardan da fayda 
gelmeyecektir. Niçin gelmeyecektir biliyor musunuz değerli arkadaşlarım... 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, bağlamaya gayret edelim. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bağlayacağım. 
...Siyasîler olarak, yani siz, siyasîler olarak grubunuzda bunu görüşmüyorsunuz. Bürokratlar 

bunları bizim önümüze getirip koyuyor. TRT ile ilgili müzakerelerde bulunuyoruz, mülkü olduğu
nu bilmiyor ve bürokrat da bunu bize söylemiyor. Niye söylemiyor, biliyor musunuz? Sonra öğre
niyoruz ki, TRT'de çalışanlar o mülkü kooperatif arsası olarak kullanmışlar. 

TEVFİK DİKER (Manisa) - Efe de bilmiyor!.. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Efe bilmiyor, Yahya bilmiyor, Özer Çiller bilmiyor; bi

ri bilmiyor, işte ben de onu söylüyorum. Eğer bu memleketi Özer Çiller, sorumsuz Özer Çiller, te
lefonla idare ederse, Efe de bilmez, Özer Çiller de bilmez, Yahya da bilmez. Halk Bankasından 
Yahya Demirel'e 4,5 milyon dolan bu Hükümet verdiriyor, sonra da Yahya'yı VİP salonunda ağır
lıyoruz. Size bunları sorarlar. Ben onları söylemiyorum. Ben, size bu memleketin dertlerini anlatı
yorum. Yoksa, sizde ne Efeler var, ne Yahyalar var!.. 200 milyar lira alarak Şekerbankı dolandır
mış; siz çıkıp, 4,5 milyon doları onun gecekondu bankasına yatırmışsınız. 

Değerli arkadaşlarım, bunlann üzerine gidelim; Efe ise de, Özer Çiller ise de, Ali Şener ise de 
hepsinin üzerine gitmeye varız. 

Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dumankaya. 0 

RP Grubu adına, Sayın Zeki Ünal, buyurun. 
RP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 669 sı

ra sayılı Bazı Yatınm ve Hizmetlerin Yap-İşlct-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptınlması Hakkın
da Kanun Tasarısının 6 ncı maddesi üzerindeki görüşlerimizi arz etmek üzere Refah Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, yap-işlet-devret modeli, bildiğiniz gibi, bundan on sene evvel ANAP dö
neminde Türkiye'nin gündemine sokulmuş bir modeldir ve 1984 yılından beri yap-işlet-devret mo-
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deli ile ortaya konabilmiş somut bir eser olmadığını da maalesef görmekteyiz. Sadece ve sadece, 
Ankara Metrosuyla ilgili bir görüşme yapılmıştır ve yap-işlet-devret modeli ile Ankara Metrosu
nun yapılması öngörülmüşken, maalesef, o da realize edilememiştir. Ankara Belediyesince, yalnız, 
Atakule -şu anda döner kule olarak vasıflandırılmasına rağmen tepesi dönmeyen bir kule- yap-iş
let-devret modeli ile realize edilebilmiştir. 

Gerçekten, bu Hükümet, yap-işlet-devret modelini layıkı veçhile incelemiş midir? İncelediği
ni zannetmiyorum. Çünkü, bu tasarıda görebildiğimiz kadarıyla, esas hedef, ileri teknolojinin Tür
kiye'ye transfer edilmesi veya finansman kaynağı sağlanmasıdır. Ben şahsen, ileri teknoloji ile 
köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi, kanalizasyon, haberleşme, ener
ji, üretim, iletim, dağıtım, maden ve işletmeleri, fabrika ve benzeri tesisler, çevre kirliliğini önleyi
ci yatırımlar, otoyol, demiryolu, yeraltı ve yerüstü otoparkı ve sivil kullanıma yönelik deniz ve ha
va limanları ve benzeri yatırım ve hizmetlerle ileri teknoloji arasında bir bağlantı göremiyorum. 

Gerçekten, bu Hükümet, ileri ve yüksek teknolojiyi,Türkiye'ye aktarmak istiyorsa, transfer et
mek istiyorsa, elbette bunun yolu yordamı vardır; usulü, üslubu ve metodu vardır. Mutlaka bunun 
uygulanması lazım gelmektedir. Bugün, TÜBİTAK kanalıyla ve üniversiteler vasıtasıyla, bu konu 
üzerinde durulmak suretiyle, ülkemize ileri teknoloji transfer edilebilir. Bunu, İkinci Dünya Har
binden mağlup ve perişan bir şekilde çıkan Japonya fevkalade başarmıştır. Ancak, üzülerek hemen 
şunu ifade etmek istiyorum ki, bugün, gelişmiş ülkelerin tekniğe, teknolojiye ve ilmî araştırmalara 
ayırmış oldukları paranın, gayri safî millî hâsılaları içindeki payı yüzde 2-3 civarında olurken, hat
ta yüzde 5'e kadar çıkarken, Türkiye'de bu pay binde 1 civarında, hatta daha da düşük bir seviye
de bulunmaktadır. 

Elbette, ülkemizde yatırımların yapılmasını ve ülkemizin kalkınmasını arzu etmeyen, isteme
yen bir partiyi düşünmek mümkün değildir ve bu Hükümet de, belki bunu çok iyiniyetlerle devre
ye sokmuş olabilir, "yap-işlet-devret" modeliyle ülkenin sorunlarını çözmeyi düşünmüş olabilir. 
Ancak, bizim kanaatimiz odur ki, esasen şu anda Hükümetin, acilen halledilmesi gereken birçok 
konuyu hallcdememişken, böyle bir yasa tasarısını alelacele devreye sokması oldukça düşündürü
cüdür. 

Değerli arkadaşlarım, her şeyden evvel, bu Hükümet, kaynak temini ve ileri teknoloji için böy
le bir yasa tasarısını buraya getirmiş bulunmaktadır. Hemen şunu arz etmek istiyorum ki, bugün, 
Türkiye'de elbette kaynaklar vardır, Türkiye'de yatırımları finanse edecek bakir yataklarımız, do
ğal kaynaklarımız mevcuttur. Ancak ne yazıktır ki, bugüne gelinceye kadar bu konular üzerinde 
yeterince durulmamıştır. Bugün, bir Mazıdağı fosfat yataklarımız, 100 milyon ton rezerviyle, as
lında, hampetrol kaynaklarına denk bir kıymeti haiz olmasına rağmen, bugüne gelinceye kadar, ma
alesef, ufacık bir işletmenin dışında fazlaca üzerinde durulmamıştır. 1979 yılında Beypazan'nda 
bulunmuş olan doğal soda yataklarının rezervi ise 240 milyon tondur ve maalesef, henüz o da dev
reye sokulabilmiş değildir. Soda yatakları itibariyle ülkemiz, Amerika'dan sonra dünyada ikinci 
gelmektedir. Yine, aynı şekilde, bor tuzları itibariyle, Türkiye, dünyadaki bor tuzlarının yüzde 60'ı 
olan yaklaşık 800 milyon ton civarında bir rezerve sahip olmasına rağmen, maalesef, bu kaynağı
mızı da tam manasıyla devreye sokabilmiş değildir. Bizim, maden ihracatımız 265 milyon dolar
ken, yaklaşık 3,5-4 milyar dolar civarında -hampetrol dahil olmak üzere- maden ithalatımız var
dır. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, kaynaklarımız sadece madenlerle sınırlı değildir. Bizim orman
larımız şu anda tam manasıyla rantabl bir şekilde işletilememektedir. İthalat kalemleri incelendiği 
zaman, 1994 yılı içinde, Orman Bakanlığına, genel müdürlükleriyle beraber tahsis edilmiş olan pa
rayla, ithal için ödediğimiz dövizi mukayese ettiğimiz zaman, aşağı yukarı denk gelmektedir. 
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Kıymetli arkadaşlarım, bunun dışmda.Türkiye'de yeraltı ve yerüstü kaynaklan fevkalade zen
gindir. Ülkemiz; arazi, genç nüfus, ekolojik şartlar itibariyle ve tarımsal yönden fevkalade bir üre
tim potansiyeline sahip olmasına rağmen, tarımsal kalkınma tam manasıyla yerine getirilemediği; 
programda hedeflenen rakamlar tutturulamadığı; 28 milyon hektar tarım arazimiz üzerindeki tarım
sal faaliyetler de, maalesef, arzu edilen seviyede, rantabl ve rasyonel bir şekilde yapılmadığı için, 
bu sahadaki faaliyetler istenilen neticeyi verememektedir. 

İşte, bütün bunların neticesinde karşımıza bir enflasyon sorunu çıkmaktadır. Çünkü, Türki
ye'de nüfus yüzde 2,2 artarken ve 1994 programında hedeflediğimiz büyüme hızı yüzde 4,5 iken, 
maalesef, 5 Nisan kararlarından sonra, büyüme hızı da negatif seyretmeye başlamıştır. Bunu, Dev
let Planlama Teşkilatı tespit etmiştir. Bunlar, 5 Nisan kararlarından sonra IMF'den gelen heyetteki 
uzmanlar tarafından ifade edilmiştir. Demek ki, biz, yüzde 4,5 olarak hedeflediğimiz büyüme hızı
nı negatif bir seviyeye indirmiş bulunmaktayız. 

Bunun dışında, 1994 programında enflasyon oranı yüzde 54 olarak hedeflenmesine rağmen, 
bu Hükümetin, maalesef, isabetsiz icraatı neticesinde, yıllardan beri ilk defa nisan ayı enflasyon ra
kamları rekor seviyeye ulaşmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen toparlamaya gayret ediniz. 

ZEKÎ ÜNAL (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
1992 Nisan ayı enflasyonu, tüketici fiyatlarıyla, yüzde 3,8 iken, 1994 Nisan ayında bu oran 

yüzde 24,7'ye; toptan eşya fiyatlarında 1992 yılında yüzde 2 iken, 1994 yılında yüzde 38,8'e çık
mıştır. Yine aynı şekilde yıllık enflasyon 1992 yılında yüzde 74 iken, 1994 yılında yüzde 107,4 ol
muştur. Toptan eşya fiyatlarında ise; 1992 yılında yüzde 63 iken, 1994 yılında bu oran ikiye kat
lanmış ve yüzde 125,3 olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, aslında diğer bazı ekonomik göstergeleri de dikkate aldığımızda, bu Hü
kümetin icraatlarının, şimdiye kadar müspet bir sonuç vermediğini görmekteyiz. Buradan hareket
le hemen şunu da ifade etmek istiyorum ki, bu Hükümetin, yap-işlet-devret modelinde de başarılı 
bir icraat ve aktivite ortaya koyabileceği kanaatinde değilim. Bizim temennimiz ve arzumuz odur 
ki, Hükümet, en isabetli, en güzel şekilde karar versin ve böylece ülkemiz, maddî ve manevî dert
lerinden kurtulsun. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünal. 

Buyurun Sayın Taner. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; benden evvel konuşan Re

fah Partisi sözcüsünün, yap-işlet-devret modelinin başarılı bir icraat olmadığını ve dolayısıyla bun
dan sonra da olamayacağı görüşünü ifade etmeye çalıştığını hep beraber dinledik. Tabiî, bu, ken
disinin veya partisinin yorumudur. Bunun doğru olup olmadığını anlamak için rakamlara bakmak
ta ve bu modelin bu memlekete getirildiğinden beri ne işler yapıldığına göz atmakta fayda var... 

Yap-işlet-devret modeli, son on yıl içerisinde Türkiye'deki hükümetler tarafından ortaya atıl
mış, aslında bir nevi Türk buluşu olan bir modeldir. Bugün, dünyada, Meksika, Orta ve Doğu Av
rupa ülkelerinde bu model beğenilmiş, Dünya Bankası tarafından takdir edilmiş ve uygulamaya 
konmuştur. Şimdi, siz, bu modeli düşünemediniz veya öneremediniz veya yapmadınız diye kötüle
mek zorunda kalırsanız, o zaman dönüp, yapılanlara bakmak lazımdır. 

Biraz evvel, Türkiye'de bu yolla yapılan turistik işletmeleri arz ettim. Ha, siz, "Türkiye'nin tu
ristik işletmeye ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla yap-işlet-devret modeli burada bir işe yaramaz" diye-
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bilirsiniz. Yani, şimdi Çankaya'da yapılan tesisin sadece kulesinin dönmemesi sizi rahatsız ediyor
sa, şu anda belediye başkanı sizden, talimat verirsiniz, kulenin motorlarını takarlar o kule döner. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sen Hükümet adına mı konuşuyorsun?.. Ne konuşu
yorsun? 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Ben niye konuşuyorum biliyor musunuz muhterem arkadaşla
rım; siz bu kürsüde konuşurken, Anavatan Partisine ve icraatlarına, doğru olana, buradan her aklı
nıza gelen lafı edebileceğinizi zannediyorsanız yaftılıyorsunuz. Siz, sadece size göre doğru olanın 
doğru olduğunu zannediyorsunuz, onda da yanılıyorsunuz. Siz, yalnız ve yalnız Türkiye için doğ
ru olanı söylemeyebilirsiniz... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Taner, kule durduk yere dönmez. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Efendim, siz mühendis insanlarsınız; o kulenin dönmek için 

yapıldığını biliyor, dönmesini arzu ediyorsanız ve dönmekle rantabilitesi sağlanacaksa, eğer sizin 
için bu lazımsa, bunu yapmak elinizde; döndürün... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Yaptığınız şeyler ortada Sayın Taner. Türkiye'yi bu hale 
getiren sizsiniz. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Türkiye'yi bu hale getiren biziz!.. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sizsiniz bu hale getiren... Sayenizde... 

GÜNEŞ TANER (Devamla)- Biz, Türkiye'ye yaptığımız her hizmetle iftihar ederiz. Biz 
yaptığımız gibi, bizden başka kim yaparsa yapsın, bu memlekete çakılan her çivi için iftihar ede
riz. Ama, kıskançlığa karşı olduğumuzu da ifade ederim. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Neyini kıskanacağız, neyin var?.. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Hayalî ihracatlarınızı mı kıskanacağız? 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Seçimlerden yeni çıktık, aldığın oy ortada, neyini kıskana
cağım senin. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Acaba siz seçimde bizden yüksek bir oy mu aldınız da biz far
kında değiliz?.. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sizden yüksek oy aldık tabiî. İstanbul'da... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Ha, İstanbul 'da, Ankara'da seçimleri nasıl kazandığınızı bütün 

millet biliyor. O sahtekârlıkla sandıktan nasıl çıktığınızı hepiniz biliyorsunuz... (DYP sıralanndan 
alkışlar, RP sıralarından gürültüler) 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Asıl sahtekâr serisin. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Onu biz biliyoruz... 

Size bir şey söyleyeyim; siz sataşabileceğinize sataşın... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Söylediğin lafların hiçbirinin alü üstü yok... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Altı üstü yoksa, yaptığımız her şey ortada. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, madde üzerinde mi konuşuyor?.. 
. BAŞKAN - Efendim, lütfen... Lütfen... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Niye alınıyorsunuz? Doğrulan söylediğim zaman niye rahat
sız oluyorsunuz? Şimdi, Hükümet buraya bir tasan getirmiş, Anavatan Partisi de bu tasarıyı beğen
miş destekliyor. Niye destekliyor; bu memleketin hayrına olduğu için destekliyor. 
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ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Güle güle... Devam et... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Yani, ben muhalefet oldum diye, aka kara; karaya ak mı diye
ceğim... Yok beyefendiler!..' 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Onu da yapamadınız, muhalefet de olamadınız. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Onu siz söyleyebilirsiniz, söylemenizde hiçbir mahzur yok... 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Tabiî mahzur yok. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Siz Refah Partisisiniz, siz söylersiniz. Biz bunu söyleyemeyiz. 
(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Çünkü biz, hem bu milletten hem Yüce Allah'tan kor
karız. Biz, yaptığımız işlerin... 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Allah'ın masonu; sende ne arar Allah korkusu... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Ha, "Allah" öyle mi... Beyefendi, siz, o Kur'an-ı Kerim'i oku
muş olsanız, orada Allah ile kul arasına sizin gibi insanların giremeyeceğini gayet iyi bilirdiniz... 
(ANAP ve DYP sıralarından alkışlar, RP sıralarından gürültüler) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüyorsunuz, en ufak bir meselede, mesele kendilerine 
dokunduğu zaman, memleket meselesinden çıkıp şahsî mesele haline geliyor. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - O tarafa söyle. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Sen döküyorsun ortaya. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Ben mi döküyorum? 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Tabiî. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Burada, sizin sözcüsünüz, bu memlekete yapılmış olan hiz

metlere teşekkür edeceği yerde1 "onlar yanlış yapılmıştır, bir işe yaramamıştır; bunlar da yapama
yacaklardır" dediği için, biz "Hayır, bu doğrudur. Bu iktidar yanlış da yapmaktadır, doğru da yap
maktadır. Doğru yaptıkları zaman doğrularını söylüyoruz, destekliyoruz; yanlış yaptıkları zaman 
da muhalefet olarak yanlışlarını söylüyoruz." diyoruz. Zaten, bu Yüce Meclisin görevi budur. Bu 
Mecliste mutlaka bir iktidar olacaktır, mutlaka bir muhalefet olacaktır. Siz eğer zannediyorsanız ki, 
koltuklar öyle ayarlanır ki, bazı partiler sadece iktidara gelir, bazı partiler sadece muhalefette ka
lır... Beyefendiler, o zaman, sizin, daha demokrasinin "d" sinden haberiniz yok demektir. Biz bu 
koltuklarda sekiz sene oturduk. Arkadaşlarımız da, burada, sizlerle beraber muhalefet sıralarında 
oturdular. Sonra seçime gittik, arkadaşlar geldiler. Tek başlarına gelemediler, koalisyon olarak gel
diler. Yarın, yine seçimler olur, öbürü gelmez, siz gelirsiniz. Ben, "siz gelemezsiniz" demiyorum. 
Sizin düşüncelerinizi, adil düzeni burada tartışmıyorum; ama, diyorum ki, gelin doğru olan şeyin 
yanında olun, herkesin gördüğü şeye yanlış diye kara atmayın, doğru olana, "doğrudur, teşekkür 
ederiz" deyin, eksik olana, "eksiktir, tamamlayın" deyin, olmayanı da yapın. Bu memleket, burada 
oturan milletvekillerinden, yirmidört saat çalışmayı, memleket ekonomisine dökülen benzinin kal
dırılmasını, yangının söndürülmesini istiyor. 

Şimdi, bunlar gelmişler, oturmuşlar, çalışmışlar, vakti zamanında bizim hazırladığımız bir tasarı
yı getirmişler... Uygundur; getirelim. Türkiye artık 70 milyar dolardan daha fazla borç alamaz, Türki
ye'de yatırımları hızlandıralım, bu memlekette daha fazla işçi çıkmasın, iş sahası yaratalım demişler... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen bağlayalım. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Bağlıyorum efendim. 
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Sözlerime bundan sonraki maddede devam edeceğim. 

Bunun neresi yanlıştır?!. Ha, yanlışlar varsa, yanlışları söyleyin; ama, kimin yanlışı varsa onu 
söyleyin. Yanlışı söylerken, "Allah razı olsun" demeyi de öğrenin ve yapanlara... 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Mecbur muyuz senin gibi düşünmeye?!. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Mecbursunuz; bu memlekete hizmet edenlere, bu memlekete 
hizmeti geçenlere, bu memlekete çivi çakanlara, bu memleketin evlatlarına, yaptıkları hizmetten 
dolayı, "Allah razı olsun" demesini öğrenin; o zaman siz de görevinizi yapmış olursunuz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. • . 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, izin verir misiniz... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Şener. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sataşma sebebiyle söz istiyorum; çünkü, "Partimizin An

kara seçimlerini hileyle aldığı" şeklinde bir ifadeleri var... 
BAŞKAN - Zabıtları getirtip bakayım Sayın Şener. 

Sayın Erdal, buyurun. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Ayhan konuşacaklar efendim. 

BAŞKAN- Peki. 

Buyurun Sayın Ayhan. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 669 

sıra sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hak
kında Kanun Tasarısının 6 ncı maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. 

Değerli arkadaşlarım, maddede, sorumluluk ve tazminat hususları düzenlenmekte ve "Yatırım 
ve/veya hizmetin belirlenen süre içerisinde projelendirilmesi, finansmanı, kurulması ve işletilme
sinden sermaye şirketi veya yabancı şirket sorumludur. Bu şirketlerin sözleşmede öngörülen yü
kümlülüklerini yerine getirmemesi halinde idarenin uğrayacağı zararın tazminine ilişkin hükümler 
sözleşmede yer alır" denmektedir. 

Tabiî, bunlar sınaî projelerdir, büyük altyapı projeleridir. Maalesef, bu projeleri yap-işlet-dcv-
ret modeliyle ihale edecek, kontrol edecek, takip edecek, bunların uygun teknik şartlarda tamam
lanmasını temin edecek teşkilatlarımız yok. Bu tasarının kapsamında madenden sanayi tesislerine 
kadar her şey var; ancak, bunu hangi devlet kuruluşuyla yapacaksınız?.. Tasarıya getirip koymuş
sunuz ve demişsiniz ki, KİT'ler ortak olacak; ama KÎT'leri çökertmişsiniz, bu meseleyle ilgili ola
rak KİT'lerin teknik kadroları yok. Hangi kurum bunları denetleyecek?.. Bu ihalelerin, maksadına 
uygun olarak yapılıp, işletmeye alınıp, çalışır hale getirilmesini kim denetleyecek?.. 

Değerli arkadaşlar, bugün, Türkiye'de kamu yönetimi çökertilmiş vaziyette. En başta KİT'ler
den başlanılarak çökertilmiş vaziyette. Türkiye'nin bugünkü sıkıntılarının temelinde bu var. Sayın 
Taner arkadaşımız, burada, "şunu yaptık, bunu yaptık" diyor... Biz, Anavatan Partisinin yaptıkları
nı söylüyoruz; ama yapmadıklarını da söylüyoruz, yanlış yaptıklarını da söylüyoruz ve iyi yaptık
larına teşekkür de ediyoruz. Daha dün burada konuşurken, ihracatla ilgili gelişmeler hususunda tak
dirlerimizi ifade ettik, zaman zaman da ifade ediyoruz; ama, yanlış yapılan şeyler de var. 

Bakın, geçenlerde Antalya'da bir panel yapıldı. Orada, Anavatan Partisinden, eskiden bakan
lık yapmış ve şimdi zannederim yönetim kadrosunda bulunan bir arkadaşımız, DYP'den bir arka-
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daşımız ve SHP'den bir arkadaşımız bulundular ve oradaki tebliğlerinde söyledikleri şudur: "Tür
kiye'nin bugünkü durumundan hepimiz sorumluyuz." Kim bu sorumlu olanlar? Anavatan Partisi 
sorumlu. Başka?.. İkibuçuk yıldır iktidarda olan SHP sorumlu, ikibuçuk yıldır iktidarda olan DYP 
sorumlu. Bu üç partinin, ileri gelen ve bakanlık yapmış zatlarıdır bu arkadaşlarımız ve gerçek de 
budur. Yani, bugün Türkiye bir iktisadî krizin içine girmişse, on senede sanayi çökertilmişse, önce 
KİT'ler çökertilmişse, ardından da özel sektör bugün çökme noktasına gelmişse, bunun sorumlu
su, on yıldan beri takip edilen iktisadî politikalardır, dış borçların bu dev boyutlara ulaşmış olma
sıdır, iç borçların bu noktaya gelmiş olmasıdır. 

Şüphesiz, bunlar ikibuçuk yılda olmadı; doğrudur, yani biz bugünkü iktidarı tenkit ederken, 
ikibuçuk yılda hepsini siz yaptınız demiyoruz; siz, teslim aldığınız mirası daha kötüleştirdiniz di
yoruz, daha iyi yapmanız lazımdı, iyileştirmeniz gerekirdi diyoruz. 

Elbette Türkiye'nin meseleleri, iki yıllık bir iktidarda, fevkalade zor şartlardan fevkalade iyi 
şartlara getirilemez; ama iyileştirme bekliyoruz. Yani, maalesef, Türkiye'nin kaderi şu : Her gelen 
iktidar "enkaz aldık" diyor ve daha büyük bir enkazı kendinden sonrakine devrediyor. Rakamlar 
ortadadır. Bakın, burada enflasyon rakamları var, döviz kurları rakamları var; işte, rakamlara ba
kın, diğer rakamlara bakın; yani, on yıldan beri iktidarda bulunan partiler, maalesef iyileştirme sağ
layamıyor, kötüleşme sağlıyor. Evet, Çankaya'da kule yapmışsınız... Olsa ne olur olmasa ne olur... 
Benim memleketim 70 milyar dolar borçlu olacak, her sene 8-10 milyar dolar dışarıya para ödeye
cek, içeriye 400 trilyon lira borcu olacak ve bu borç altında bunalacak... Yatırım yapmaya imkânı 
yok. Bugün Hazine Teşkilatımızın mensuplarının, Hükümetin emrinde çalışan bu değerli bürokrat
ların yirmidört saat işi şu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
CEVAT AYHAN (Devamla) - ...bir sene önce, altı ay önce, üç ay önce hangi bonolar ihale 

edildi, hangisinin vadesi bu hafta geliyor, hangisinin vadesi gelecek hafta; ellerinde takvim, devam
lı "bu vadesi gelen bonoların, tahvillerin karşılıklarını nasıl ödeyeceğiz?" hesabını yapıyorlar. Al
lah düşürmesin, böyle esnaf vardır, tüccar vardır; günlük çek ve senetlerin peşinde koşar; dükkânı
nın kepengini kapar, çeker kapısını, gününün yarısını, sağdan soldan hatır senedi kırdırarak, borç 
ödemeye gayret eder. Yani, müflis bir devlet haline gelmişiz, müflis bir ülke haline gelmişiz. Bu 
mirasta en başta Anavatan iktidarlarının payı vardır, bu mirasta DYP ve SHP'nin payı vardır. Ha
di buyurun, iktidar olun beraber, Anayol'u kurun, bir araya gelin, üçünüz bir araya gelin, bu mira
sı değiştirin; alkışlarız biz sizi. Yani, biz Türkiye'de şeamet tellalı değiliz, kötülük istemiyoruz. İyi
lik olsun, refah olsun, saadet olsun, borç olmasın, bu, elin keferesine muhtaç olmayalım... (RP sı
ralarından alkışlar) 

Burada, İktidar gruplarından değerli arkadaşımız, bir vesileyle, bundan bir hafta önce, kalktı, 
"bu, elin gavuruna muhtaç olmaktan nefret ediyoruz" dedi. Hepimiz nefret ediyoruz, hepiniz nef
ret ediyorsunuz, biliyorum, hiçbiriniz bunu arzu etmiyorsunuz, hepiniz vatan sevgisiyle meşbu olan 
arkadaşlarsınız; ama bunun çözümünü bulmaya mecburuz. Bunun çözümünü bu Meclis bulacak. 
Hükümetlere bulduracak... Yapamayan hükümet gidecek, yapan gelecek; yapamayan bakan gide
cek, yapan bakan gelecek. Bizim istediğimiz budur. 

Değerli arkadaşlar, bazı eksikleri görmezsek, bilmezsek, tedaviyi de yapamayız, çareyi de bu
lamayız. Allah korusun, Osmanlının son yüzelli yıllık dönemi budur, çöküştür. Sonunda topluma 
fevkalade moral bozukluğu gelir. Bugün toplum yavaş yavaş o noktaya doğru gitmektedir; esnafıy
la, işçisiyle, memuruyla fevkalade perişandır. Bu insanlara umut vermemiz lazım ve memleketin 
iyi yönetilmesini sağlayacak çareleri, kanunları, denetimleri ortaya koymamız lazım. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen bağlayalım artık. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Teşekkür ederim; bağlıyorum. 
Bizim birinci görevimiz budur -hiçbir parti bundan alinmasın- arayacağız, konuşacağız, doğ

ruda ittifak edeceğiz ve elbirliğiyle çalışacağız. 
Hepinize hürmetler ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde hakkında verilmiş önergeler vardır; geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı Kanun Tasarısının 6 ncı maddesinin metinden çıkarılması

nı arz ve teklif ederiz. 

Ali Oğuz Fethullah Erbaş Abdüllatif Şener 

İstanbul Van Sivas 
Abdulilah Fırat Ömer Faruk Ekinci Hüseyin Erdal 

Erzurum Ankara Yozgat 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı kanun tasarısının 6 ncı maddesinin birinci satınndâki "ve" 
ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ali Oğuz Fethullah Erbaş Abdüllatif Şener 
İstanbul Van Sivas 

Abdulilah Fırat Ömer Faruk Ekinci Hüseyin Erdal 
Erzurum Ankara Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 669 sıra sayılı kanun tasarısının 6 ncı maddesinin ikinci satınndâki hük

mün, "Bu şirketlerin sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde idarenin 
uğrayacağı zarann tazminine ilişkin hükümler sözleşmede ve hazırlanacak yönetmelikte belirlenir" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Remzi Hatip Fethullah Erbaş Hüseyin Erdal 
Konya Van Yozgat 

Abdüllatif Şener Abdulilah Fırat Ömer Faruk Ekinci 
Sivas Erzurum Ankara 

Ali Oğuz 
İstanbul 

BAŞKAN - Şimdi, önergeleri aykınlık derecesine göre tekrar okutup, oylannıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun tasarısının 6 ncı maddesinin metinden çıkanlmasım arz ve teklif ederiz. 
Ali Oğuz 
İstanbul 

ve arkadaştan 
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BAŞKAN- Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN- Hükümet?.. 

MALÎYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyorlar. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, bundan sonra yeni maddeye geçecek misiniz? 
BAŞKAN - Hayır, yeni bir maddeye geçmeyeceğim efendim. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - O halde, önergelerimiz üzerinde söz istemiyoruz. 
BAŞKAN - Önerge üzerinde söz talebi yoktur. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

2 nci önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

6 ncı maddenin ikinci satırındaki hükmün "Bu şirketlerin sözleşmede öngörülen yükümlülük
lerini yerine getirmemesi halinde idarenin uğrayacağı zararın tazminine ilişkin hükümler sözleşme
de ve hazırlanacak yönetmelikte belirlenir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Remzi Hatip 

Konya 
ve arkadaşları 

BAŞKAN- Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyorlar. 
Önerge üzerinde söz talebi yoktur. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

3 üncü önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
6 ncı maddenin birinci satırındaki "ve" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ali Oğuz 
İstanbul 

ve arkadaşları 
BAŞKAN- Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI tBursa) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyorlar. 
Önerge üzerinde söz talebi yoktur. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
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6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 6 ncı madde kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, yeni bir maddeye geçtiğimiz takdirde, neticeye varmanın imkânı yoktur; 
çünkü, zaman çok daralmıştır. 

Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 6 Haziran 1994 Pazartesi 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 23.45 

m 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Gölpazarı Taşçıahiler Köyünün ebe ihti
yacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/3658) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevpalandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 

Bilecik 
Bilecik İli Gölpazarı İlçesine bağlı Taşçıahiler Köyünün 2000'li yıllara gireceğimiz şu günler

de sağlık hizmeti verebilecek bir ebesi yoktur. Bu insanlarımıza sağlık hizmetini acilen götürme
niz kaçınılmazdır. Bu konuda nasıl yardımcı olmayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 2.6.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1624 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 11.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3658-8051/31199 sayılı yazıları. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından, Bilecik - Gölpazarı - Taşçıahiler Köyü
nün ebe ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Bilecik - Gölpazarı - Taşçıahiler Köyünün 

ebe ihtiyacı ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır 
Soru : Bilecik İli Gölpazarı İlçesine bağlı Taşçıahiler Köyünün 2000'li yıllara gireceğimiz şu 

günlerde sağlık hizmeti verebilecek bir ebesi yoktur. Bu insanlarımıza sağlık hizmetini acilen gö
türmeniz kaçınılmazdır. Bu konuda nasıl yardımcı olmayı düşünüyorsunuz? 

Cevap : 1993 yılı istatistik kayıtlarına göre 78 nüfuslu olduğu anlaşılan Taşçıahiler Köyünde 
4.3.1994 tarihinden beri ebe bulunmamaktadır. Ancak, yakınındaki sağlık evi gruplarınızda ebe 
mevcut olup, bu Köyümüzün ihtiyacı da şimdilik bu sağlık evi gruplarından karşılanmaktadır. 

Bilecik İlimize ebe tayini yapıldığında, Taşçıahiler Köyünde de ebe görevlendirilmesinin sağ
lanması yoluna gidilecektir. 

2. - Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Muş-Bulanık Sağlık Meslek Lisesinin öğretmen ve 
araç-gereç ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/3712) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl masını arz ederim. 

Muzaffer Demir 

Muş 
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Üç yıl önce Muş ili Bulanık İlçesinde açılmış olan Sağlık Meslek Lisesi binbir zorlukla öğre
nime devam ediyor. Meslek Lisesinde halen bir fizik öğretmeni ve bir de sağlık meslek öğretmeni 
ile 100 öğrencilik, üç sınıflık okula eğitim verilmeye çalışılmaktadır. 

ilçede bulunan elli yataklı hastane gerek doktor açısından gerek servis hizmetleri açısından öğ
rencilerin sağlıklı bir staj görmelerine elverişli değildir. 

Okulun kendi binası yoktur. Belediyeye ait eski bir binada öğrenim sürdürülmeye çalışılmak
tadır. Binanın kalorifer sistemi bozuktur ve sınıflar soba ile ısıtılmaya çalışılmaktadır. 

1. Okulun sağlık meslek öğretmenleri olmak üzere diğer branş öğretmenlere ihtiyacı vardır. 
Öğretmen göndermeyi düşünüyor musunuz? 

2. Öğrencilerin sağlıklı bir staj yapmaları, sağlam bir pratik geliştirmeleri ancak tam teşekkül
lü hastane ortamında mümkündür. Bu durumda, - Bulanık Devlet Hastanesini araç-gereç, servis 
hizmetleri, doktor, uzman doktor ve yardımcı sağlık personeli yönünden takviye etmeyi düşünüyor 
musunuz? 

3. Sağlık Meslek Lisesinin ders araç ve gereçleri yönünden mahrum olduğu, slayt, video v.b. 
araçların eksik olduğu, binanın kalorifer sisteminin bozuk olması sonucu sağlıklı bir ortamın bu
lunmadığını tespit etmiş bulunuyorum. Bütün bu eksikliklerin tamamlanması için, okulun ihtiyaç
ları için bir ödenek göndermeyi düşünüyor musunuz?. 

T.C. 

Sağlık Bakanlığı 2.6.1994 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1626 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 14.2.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3712-8134/31453 sayılı yazıları. 
Muş Milletvekili Sayın Muzaffer Demir tarafından, Muş - Bulanık Sağlık Meslek Lisesinin 

öğretmen ve araç - gereç ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte su
nulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
Muş Milletvekili Sayın Muzaffer Demir'in Muş-Bulanık Sağlık Meslek Lisesi Öğretmen 

ve araç-gereç ihtiyacı ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır 
Sorular: Üç yıl önce Muş İli Bulanık İlçesinde açılmış olan Sağlık Meslek Lisesi binbir zor

lukla öğrenime devam ediyor. Meslek Lisesinde halen bir fizik öğretmeni ve bir de sağlık meslek 
öğretmeni ile 100 öğrencilik, üç sınıflık okula eğitim verilmeye çalışılmaktadır. 

İlçede bulunan elli yataklı hastane gerek doktor açısından gerek servis hizmetleri açısından öğ
rencilerin sağlıklı bir staj görmelerine elverişli değildir. 

Okulun kendi binası yoktur. Belediyeye ait eski bir binada öğrenim sürdürülmeye çalışılmak
tadır. Binanın kalorifer sistemi bozuktur ve sınıflar soba ile ısıtılmaya çalışılmaktadır. 
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Soru : 1. Okulun sağlık öğretmenleri olmak üzere diğer branş öğretmenlere ihtiyacı vardır. 
Öğretmen göndermeyi düşünüyor musunuz? 

Cevap 1. Muş-Bulanık Sağlık Meslek Lisesinde bir okul müdürü, 2 meslek dersleri öğretme
ni görev yapmaktadır. (1) Türkçe Dersi Öğretmeni ile (1) Sosyal Bilgiler Dersleri Öğretmeni de ta
yin edilmek üzere teklif olunmuştur. 

Ayrıca, meslek dersi öğretmeni açığı bulunan okullarımızda derslerin boş geçmemesi için 
14.12.1993 gün ve 9691 sayılı Makam Onayı ile valiliklere yetki verilerek; öğretmenlerin rotasyon 
programına tabi tutulmak suretiyle görevlendirilmeleri veya 5442 sayılı İller İdaresi Kanununa gö
re pratisyen tabip, eczacı, yüksek hemşire ve tıbbî teknologların, ihtiyaç duyulan okullarımızda gö
revlendirilmeleri istenmiştir. 

Soru: 2. Öğrencilerin sağlıklı bir staj yapmaları, sağlam bir pratik geliştirmeleri ancak tam te
şekküllü hastane ortamında mümkündür. Bu durumda, - Bulanık Devlet Hastanesini araç-gereç, 
servis hizmetleri, doktor, uzman doktor ve yardımcı sağlık personeli yönünden takviye etmeyi dü
şünüyor musunuz? 

Cevap 2. Diğer bütün hastanelerimizde olduğu gibi Bulanık Devlet Hastanesinin ihtiyaçları 
da, bütçe imkânları ölçüsünde giderilmeye çalışılacaktır. 

Bunun yanında, uygulamalı eğitim için gerekli şartları haiz olmayan merkezlerde eğitim gö
ren Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri; müfredat programı gereğince uygulamalı eğitimin ağırlık ka
zandığı üçüncü sınıftan itibaren, "Yaz Uygulaması" adı altında, 4 haftalık eğitime tabi tutularak, bu 
konudaki eksikliklerinin giderilmesi yoluna gidilmektedir. 

Bulanık Sağlık Meslek Lisesinde ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçen öğrenciler de, uygulama
lı eğitim için gerekli şartları haiz merkezlerde yaz uygulamasına alınarak gerekli meslekî beceriyi 
kazanmalarına çalışılmaktadır. 

Soru 3. Sağlık Meslek Lisesinin ders araç ve gereçleri yönünden mahrum olduğu, slayt, video 
v.b. araçların eksik olduğu, binanın kalorifer sisteminin bozuk olması sonucu sağlıklı bir ortamın 
bulunmadığını tespit etmiş bulunuyorum. Bütün bu eksikliklerin tamamlanması için, okulun ihti
yaçları için bir ödenek göndermeyi düşünüyor musunuz? 

Cevap 3. Bakanlığımıza bağlık Sağlık Meslek Liseleri meslekî eğitim veren okullardır. Eğiti
min daha etkin, verimli, kalıcı ve süratli sağlanması için; okullarımızdaki ders araç-gereçlerinin 
tam olarak, en kısa sürede temin edilmesine ve eğitimde kullanılmasına Bakanlığımızca gerekli 
önem verilmektedir. 

Konu ile ilgili olarak okullarımıza gönderilen genelgelerde de, ders araç ve gereçleri alımı için 
gönderilen ödeneklerden mutlaka standart listede belirtilen ders araç ve gereçlerinin alınması, ihti
yaç ve eksikler giderilmeden, ödeneklerin başka amaçla kullanılmaması istenilmektedir. 

Araç-gereç alımı için Bakanlığımızdan ödenek talep etmemiş olan Bulanık Sağlık Meslek Li
semizin ihtiyacı olan araç-gereçler için not alınmış olup; anılan Lisemiz standart listemize göre ek
sik olan araç ve gereçlerini yazılı olarak bildirdiği takdirde, durum yeniden değerlendirilecektir. 

1993 yılı içerisinde: 

- 300 Hizmet Alımlarında : 7 Milyon TL. 

- 400 Tüketim Mallan ve Malzeme Alımları Harcama Kaleminden : 133 Milyon TL. 

- "000" Cari Sağlık Formundan : 20 Milyon TL. 
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1994 yılı içerisinde de, geçici olarak hizmette kullanılmak üzere 20 Milyon TL.'lik 
Ödenekler gönderilmiştir. 

Kalorifer tesisatı onarımı ile ilgili olarak, 1.11.1993 gün ve 7330 sayılı yazı ile, ödeneklerin 
harcandığı bildirilmiş olup; Tasarruf Tedbir Genelgesi yayımlandıktan sonra ödenek talep edilmiş 
ve okulun acil olan onarımı için Küçük Onarım kaleminden 120 000 000TL.'hk ödenek gönderil
mesi ilgili mercilere bildirilmiştir. 

Bunun dışında kalorifer tesisatında herhangi bir problem var ise, mahallince ödenek talep edil
mesi halinde, Başbakanlıktan müsaade alındıktan sonra, Maliye Bakanlığının ödenek serbest bırak
ma oranlarına göre gereği yapılabilecektir. 

3. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, İzmit Devlet Hastanesi Baştabibinin görevden alı
nış nedenine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzını Dinç'in yazılı cevabı (7/3755) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Kâzım Dinç tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

Şevket Kazan 

Kocaeli 

Sorular 
•1, Kandıra Devlet Hastanesi Baştabibi iken İzmit Devlet Hastanesi Baştabipliğine getirilen 

Op. Dr. Yavuz Öztorun bu görevinden niçin alınmıştır? 

2. Adı geçenin gerek tasarruf konusunda gerek ihaleler konusunda gerekse Heyet Raporu 
Tanzimi konusunda dürüstlüğüne tanıklık edilmesine rağmen bu uygulamaya bazı milletvekilleri
nin özel isteklerini yerine getirmediği için gidildiği doğru mudur? 

T.C. 

Sağlık Bakanlığı 2.6.1994 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00,00.00-9239/1623 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 14.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3755-8222/31739 sayılı yazıları. 

Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan tarafından, İzmit Devlet Hastanesi Baştabibinin gö
revden alınması ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık'Bakanı 

Soru : 1. Kandıra Devlet Hastanesi Baştabibi iken izmit Devlet Hastanesi Baştabipliğine ge
tirilen Op. Dr. Yavuz Öztorun bu görevinden niçin alınmıştır? 

Cevap : Op. Dr. A. Yavuz Öztorun, Kocaeli Devlet Hastanesinde görev "yaptığı dönemlerde 
hakkında vaki şikâyetler üzerine, birkaç kere soruşturma geçirmiş ve çeşitli disiplin cezaları (657 
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sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (A) fıkrasının (a) ve (d) bentleri uyarın
ca uyarma cezası ve aynı maddenin (B) fıkrasının (ı) bendi uyarınca kınama cezası) ile tecziye edil
miş olup; görev yaptığı sağlık kurumunun da yıpranmaması açısından, hizmet gerekleri ve kamu 
yararı maksadı güdülerek, 657 sayılı Kanunun ilgili maddelerinin idareye tanıdığı takdir yetkisine 
dayanılarak ve kazanılmış hak aylığı korunup gözetilerek Baştabiplik görevinden alınmıştır. 

Adı geçenin, söz konusu işlemin iptali talebiyle Bakanlığımız aleyhine açmış olduğu dava da, 
Sakarya İdare Mahkemesinin, 7.3.1994 tarih ve E. 1993/10066-K. 1994/217 sayılı kararı ile redde
dilmiş olup; dolayısı ile, Bakanlığımız işleminin hukuka aykırı olmadığı mahkeme kararı ile de tes
pit edilmiş bulunmaktadır. 

Soru : 2. Adı geçenin gerek tasarruf konusunda gerek ihaleler konusunda gerekse Heyet Ra
poru Tanzimi konusunda dürüstlüğüne tanıklık edilmesine rağmen bu uygulamaya bazı milletve
killerinin özel isteklerini yerine getirmediği için gidildiği doğru mudur? 

Cevap : 2. Adı geçenin Baştabiplik görevinin üzerinden alınması, yukarıda açıklandığı ve il
gili mahkeme karan ile de tespit olunduğu üzere, hizmet gereklerine ve kamu yararı maksadına ma
tuf olup, (Milletvekillerinin isteklerini yerine getirmemesi gibi) başkaca bir sebep söz konusu de
ğildir. 

4. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici 'nin, Kahramanmaraş 'a bağlı bazı yerleşim bi
rimlerinin sağlık ocağı ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım 
Dinç'in yazılı cevabı (7/3803) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın M. Kâzım dinç tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

1. Kahramanmaraş - Andırın Devlet Hastanesinin ihtiyacı olan Kadın-Doğum ve Çocuk Has
talıkları Uzmanı hangi tarihte atanacaktır? 

2. Kahran jnmaraş-Andırm İlçesi Karasu, Kargaçayın, Rifadiye ve Sumaklı Köyleri Sağlık 
Evlerine ebe-hemşire ataması hangi tarihte gerçekleşecektir? 

3. Kahramanmaraş-Afşin-Büyüktatlar beldemiz çevresinde 6 tane köyümüz bulunmaktadır. 
Büyüktatlar beldesi de dahil olmak üzere toplam nüfus 5 692'dir. 

a) Beldeye sağlık ocağı yapımı düşünülmekte midir? 
b) Sağlık ocağı için 1994 yılı bütçesinden ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
c) İhalesi hangi tarihte yapılacak ve hangi tarihte bitirilecektir? 
d) Sağlık evi binası ne zaman hizmete açılacaktır? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 2.6.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1625 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 14.2.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3803-8343/32114 sayılı yazıları. 
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Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici tarafından, Kahramanmaraş'a bağlı bazı yer
leşim birimlerinin sağlık ocağı ve sağlık personeli ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru öner
gesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin Kahramanmaraş'a bağlı bazı yerleşim 

birimlerinin Sağlık Ocağı ve sağlık personeli ihtiyacı ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Soru 1. Kahramanmaraş - Andırın Devlet Hastanesinin ihtiyacı olan Kadın-Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Uzmanı hangi tarihte atanacaktır? 

Cevap 1. 25 yataklı olan Kahramanmaraş-Andırm Devlet Hastanesinin Yataklı Tedavi Ku
rumları Kadro Standartlarına göre; (1) Genel Cerrahi Uzmanı ve (1) îç Hastalıkları Uzmanı kadro
su mevcuttur. Bu Hastanemizde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ile Çocuk Hastalıkları Uz
manı kadrosu mevcut olmadığından, bu branşlarda atama yapılamamaktadır. 

Soru 2. Kahramanmaraş-Andırın İlçesi Karasu, Kargaçayırı, Rifadiye ve Sumaklı Köyleri 
Sağlık Evlerine ebe-hemşire ataması hangi tarihte gerçekleşecektir? 

Cevap 2. Ebe ve Hemşireler, Bakanlığımızın taşra teşkilatına ait sağlık kurum ve kuruluşla
rında görevlendirilmek üzere Bakanlığımız tarafından vilayetler emrine tayin edilmekte ve buradan 
da, 5442 sayılı Kanuna göre, ihtiyaç duyulan kurumlara valiliklerce atamalar gerçekleştirilmekte
dir. 

Andırın İçlesine bağlı yukarıda adı geçen köylerimize birer adet ebe görevlendirilmesi ve alı
nacak il onaylarının tescil edilmek üzere Bakanlığımıza gönderilmesi hususunda, Kahramanmaraş 
Valiliğine talimat verilmiş bulunmaktadır. 

Soru 3. Kahramanmaraş-Afşin-Büyüktatlar beldemiz çevresinde 6 tane köyümüz bulunmak
tadır. Büyüktatlar beldesi de dahil olmak üzere toplam nüfus 5692'dir. 

a) Beldeye sağlık ocağı yapımı düşünülmekte midir? 
b) Sağlık ocağı için 1994 yılı bütçesinden ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
c) İhalesi hangi tarihte yapılacak ve hangi tarihte bitirilecektir? 
d) Sağlık evi binası ne zaman hizmete açılacaktır? 

Cevap 3. Büyüktatlar Beldesine sağlık ocağı planlanmış olup; ancak, hizmet binası henüz in
şa edilemediğinden, şimdilik sağlık evi binasında hizmet vermektedir. 1994 yılı yatırımları çalışma 
safhasında olup, bu çalışmalar tamamlandığında Kahramanmaraş İlimiz ile de koordine sağlana
caktır. Sağlık ocağı hizmet binasının inşaatının tamamlanmasını müteakiben, diğer eksiklikler de 
giderilerek, hizmete açılmasına çalışılacaktır. 

5. - İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'in, basında "bu ilaç öldürüyor" başlığı ile çıkan ha
berlere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/3809) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

- 4 6 8 -



T.B.M.M. B : 110 2 . 6 . 1 9 9 4 O : 4 

"Bu ilaç öldürüyor" başlığı ile 6.12.1993 tarihli gazetelere manşet olan "Augmentin Pediat-
rik" adlı ilaçla ilgili olarak. 

1. İlacın öldürücü olduğu doğru mudur? 
2. Doğru ise bu ilaçla ilgili gerekli araştırma yapılacak mıdır? 
3. Bakanlık olarak hangi tedbir alınacaktır? 

4. Toplatılarak imhası cihetine gidilecek midir? 

5. İlaç satıcılarının bundan doğacak zararlarının telafisi cihetine gidilecek midir? 
T.C. 

Sağlık Bakanlığı 2.6.1994 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1622 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 14.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3809-8353/32127 sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Elaattin Elmas tarafından, öldürdüğü iddia edilen bir ilaç hakkın
da basında çıkan haberler ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmak
tadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
İstanbul Milletvekili Sayın Elaattin Elmas'in, basında "bu ilaç öldürüyor" 

başlığı ile çıkan haber ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır 
"Bu ilaç öldürüyor" başlığı ile 6.12.1993 tarihli gazetelere manşet olan "Augmentin Pediat-

rik" adlı ilaçla ilgili olarak. 

Sorul. İlacın öldürücü olduğu doğru mudur? 

Cevap 1. Bilindiği üzere; ilaçlar hastalıktan korunma, teşhis ve tedavi için kullanılırlar ve bu 
ürünler ile, hastalığa yakalanmama veya yakalanmış bir hastalıktan kurtulma amaçlanır. Ancak, bu 
ürünlerin "yan ve advcrs etki" olarak tanımlanan kaçınılmaz bazı etkileri de vardır. Bugüne kadar, 
istenmeyen yan etkilerden tamamen arındırılmış bir ilaç bulunamamıştır. Bu itibarla, ilaç kullanı
mında yarar/zarar oranı değerlendirilir ve bir ilacın kişide kullanılıp kullanılamayacağına, buna gö
re karar verilir. 

İlaçların doğru ve yerinde kullanımını sağlamak amacıyla, diğer ülkelerin tecrübeleri Bakan
lığımızca yakından izlenmektedir. Bakanlığımız, güvenli ilaç kullanımına yönelik çalışmaları çer
çevesinde, gerek Dünya Sağlık Teşkilatı ve gerekse diğer ülkeler ile on-line bağlantısı sağlamıştır. 
Bu bağlantı sayesinde, ilaçlarla alakalı olarak yapılan araştırmalara ve diğer ülkelerdeki bilgilere 
anında ulaşmak mümkün olmaktadır. 

Bu çerçevede, "Augementin" adlı ilacın da hepatit fonksiyon bozukluklarına sebep olabilece
ği yolunda çeşitli ülkelerce bazı vakalar bildirilmiş ise de; bu ilacın öldürücü olduğu ve ilacın ya
saklandığına dair bir bilgi Bakanlığımıza ulaşmamıştır. 
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Soru 2. Doğru ise bu ilaçla ilgili gerekli araştırma yapılacak mıdır? 

Cevap 2. Yukarıda belirtildiği üzere; ilaçların doğru ve yerinde kullanımını sağlamak maksa
dıyla gerekli olan araştırmalar, Bakanlığımızca sürekli yapılmaktadır. Bu çerçevede, Augementin 
adlı ilaçla ilgili olarak da gerekli araştırmaların yapıldığı ve yapılacağı tabiidir. 

Soru 3. Bakanlık olarak hangi tedbir alınacaktır? 

Cevap 3. Augmentin adlı ilacın kullanımı sebebiyle ortaya çıkan vakaların bir çoğunda,öne-
rilen dozun aşıldığı anlaşılmıştır. Bu sebeple, adı geçen ilacın prospektüslerinc gerekli uyarıların 
eklenmesine, Bakanlığımızın isteği üzerine başlanmıştır. 

Soru 4. Toplatılarak imhası cihetine gidilecek midir? 

Cevap 4. Yukarıda açıklandığı üzere, Augmentin ilacın öldürücü olduğu yolunda bir bilgi Ba
kanlığımıza ulaşmamış olduğundan; bu ilacın imha edilmesi de, söz konusu değildir. Nitekim 
ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, Avustralya, italya, Hollanda, İsviçre, İspanya, Güney Afrika gi
bi ülkelerde, Augmentin adlı ilaç halen ruhsatlı olup, bu ilacı yasaklamış olan bir ülke henüz bilin
memektedir. 

Soru 5. İlaç satıcılarının bundan doğacak zararlarının telafisi cihetine gidilecek midir? 

Cevap 5. Augmentin adlı ilacın yasaklanması ve imhası şimdilik söz konusu olmadığından, 
bir zarar doğması ve bu zararın Bakanlığımızca telafi edilmesinin gereği söz konusu değildir. 

6. - İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'in, İstanbul'da hava kirliliği nedeniyle artış gösteren 
hastalıklara karşı önlem alınmasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı ceva
bı (7/3833) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

İstanbul'da hava kirliliğinin gittikçe arttığı ve bunun neticesinde İstanbullu hemşehrilerimizin 
rahatsızlanarak hastaneleri doldurdukları haberleri bizleri üzmektedir. 

1. Sağlık Bakanlığı olarak İstanbul'da hastanelerde personel takviyesi yapılmasını düşünüyor 
musunuz? 

2. Yine bu konuda hastanelerde yeterli, araç ve ilaç takviyesi mevcut mudur? . 
3. İlan ve broşürlerle İstanbul halkını bilgilendirmeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 2.6.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1628 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3833-8404/32329 sayılı yazılan. 
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İstanbul Milletvekili Sayın Elaattin Elmas tarafından, İstanbul'da hava kirliliği sebebiyle artış 
gösteren hastalıklara karşı tedbir alınması ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ili
şikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
İstanbul Milletvekili Sayın Elaattin Elmas'ın, İstanbul'da hava kirliliği sebebiyle artış 
gösteren hastalıklara karşı tedbir alınması ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Sorular: İstanbul'da hava kirliliğinin gittikçe arttığı ve bunun neticesinde İstanbullu hemşeh
rilerimizin rahatsızlanarak hastaneleri doldurdukları haberleri bizleri üzmektedir. 

1. Sağlık Bakanlığı olarak İstanbul'da hastanelerde personel takviyesi yapılmasını düşünüyor 
musunuz? 

2. Yine bu konuda hastanelerde yeterli, araç , gereç ve ilaç takviyesi mevcut mudur? 

3. İlan ve broşürlerle İstanbul halkını bilgilendirmeyi düşünüyor musunuz? 

Cevaplar : İstanbul İlinde bulunan Bakanlığımıza bağlı yataklı tedavi kurumlarında görev ya
pan personel, bu kurumların standart kadrolarının üzerinde olup, personel takviyesine ihtiyaç gös
termemektedirler. 

İstanbul İlindeki hastanelerimizin araç, gereç ve ilaç mevcudu da yeterli bulunmaktadır. 
Hava kirliliğinin insan sağlığını etkileyici uyarı kademelerine ulaşması durumunda alınacak 

tedbirler ile ilgili olarak, 2.11.1986 tarih ve 19269 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren Hava Kalitesinin Korunması Hakkında Yönetmeliğin 53 üncü maddesine göre hazırlanan ve 
bir sureti ilişikte sunulan "İstanbul İlinde Hava Kirliliği Uyarı Kademelerinde Alınacak Önlemler 
Tebliği" yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

Ayrıca, İstanbul'daki hava kirliliği, her gün düzenli olarak ölçülmekte olup; bu ölçüm netice
lerine göre alınması gerekli görülen tedbirler hususunda, basın, radyo ve televizyon aracılığıyla 
halkımızın yeterli derecede bilgilendirilmesi gerçekleştirilmekte; konu, Bakanlığımız ve ilgili diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarınca hassasiyetle takip edilmektedir. 

T E B L İ Ğ 
İstanbul İlinde Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 53 üncü Maddesi 

Gereğince Uyarı Kademelerinde Alınacak Önlemler 
İstanbul Valiliğinden: 
Karar Tarihi: 3.10.1988 
Karar No : 1 

İstanbul İli "Çevre Kurulu" 3.10.1988 tarihinde İstanbul Valisi B. Cahit Bayar Başkanlığında 
toplanarak "Hava Kalitesinin Korunması" Yönetmeliğinin 53 üncü maddesi gereğince uyarı kade
melerinde alınacak önlemlerin tespitini 1 Nolu kararının 4 üncü maddesinde karar altına alınmış
tır. 

Buna göre : 

A) Hava kirliliğinin önlenmesi için alınacak önlemler: 
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1. İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içinde : 
a) Katı yakıtlı kalorifer kazanlarında ve sobalarda mümkün olduğu kadar temizlenmiş, kirli

liği azaltılmış kömür, 
b) Sıvı yakıtlı kalorifer kazanlarında özel sıvı yakıt teminine gidilecektir. 
2. Kalorifer ve sobaların ilk yakış saatleri Şişli, Beşiktaş, Fatih, Eminönü, Zeytinburnu, Eyüp, 

Gaziosmanpaşa ilçeleri için 7.00 - 7.30 diğer ilçeler için 6.00 - 6.30; öğleden sonraları ise bütün 
semtler için 14.00 - 15.00 arası olarak belirlenmiştir. 

3. Bina dışındaki hava sıcaklığı 12°C ve altına düştüğü takdirde kalorife ve sobalar yakılacak, 
sıcaklık 12°C - 18°C arasında olduğunda kalorifer ve sobalar kısıtlı yakılacak, sıcaklık 18°C 'nin 
üstüne çıktığı zaman kalorifer ve sobalar yakılmayacaktır. 

4. Tatil günlerinde (Hastaneler, yatılı okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, 
terminaller ve kolluk binaları hariç) tüm kamu bina ve tesislerinde soba ve kaloriferlerin yakılma
ması bayram tatillerinin en son günü ile pazar günleri saat 20.00'den itibaren duman çıkarmayacak 
şekilde asgarî düzeyde yakılması, teknik bakımdan tamamen söndürülmesi mahzurlu görülen kalo
riferlerin en az düzeyde yakılması temin edilecektir. 

5. Yağ yakan ve eksozundan siyah duman çıkaran araçlar seferden men edilecektir. 
6. İstanbul Belediyesi hizmet araçları halk otobüsleri kömür ve kum kamyonlarında, metro, 

köprü ve kollektör inşaatında kullanılan araçlarda S02 'si azaltılmış temiz motorin kullanılması te
min edilecektir, bu amaçla yapılacak denetim hizmetlerinde Bölge Trafik Müdürlüğü ve Büyükşe
hir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkili kılınmıştır. 

7. Çöp ve atık maddelerin bahçe, sokak ve caddelerde yakılması önlenecektir. 
8. Kömürle çalışan vapur ve trenler yoğun yerleşim merkezlerinden uzak hatlarda çalıştırıla

caktın 
9. Benzinli kara taşıtlarının teknik muayeneleri esnasında hava/yakıt oranı ölçülecek ve bu 

oranın 13.5 -14.5 arasında olması sağlanacaktır. Bu şartları yerine getirmeyen araçlara trafiğe çık
ma izni verilmeyecektir. 

10. Trafiğin çok yoğun olduğu bölgelerde gerekli tedbirler alınarak, araçların asgari 30 km/sa
at hızla seyretmeleri sağlanacaktır. 

11. Kısa vadede binalarda ısı yalıtımı sağlanacak, uzun vadede ise yakıt sistemlerinin iyileş
tirilmesi örneğin merkezî ısıtma sistemleri ve akışkan yataklı yakma sistemleri, yeşil alan proje ça
lışmaları ve imar planlarının hava akımlarını önleyecek şekilde geliştirilmesi sağlanacaktır. 

B) I. Kademe İlk Uyarı Önlemleri : 
24 saat ortalaması Mg/m3 olarak S0 2 700 ve duman 400 ise genelde alınması gereken önlem

lere ek olarak; 
a) II ve III. sınıf gayri sıhhî müesseselerin yoğun duman emisyonlarını % 50 düşürecek (ka

pasitelerini % 50 düşürecek) şekilde çalışmaları sağlanacaktır. 
b) Kalorifer ve sobalar günde yalnız iki defa toplam 8 saati geçmemek üzere 4'er saat yakı

lacak, teknik bakımdan söndürülmesi mahzurlu görülen kalorifer ocakları yine en az düzeyde ya
kılacaktır. 

C) II. Kademe Uyarınca Alınması Gereken Önlemler : 
24 saat ortalaması Mg/m3 olarak S0 2 oranı 1 000, duman oranı 600 ise genel önlemler ile I. 

kademedeki önlemlere ek olarak: 
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a) I. sınıf Gayri Sıhhî Müesseseler yoğun duman emisyonlarını % 50'ye düşüreceklerdir. (Ka
pasitelerini % 50'ye düşürecek) 

b) Kalorifer ve sobalar günde yalnız iki defa toplam 6 saati geçmemek üzere 3'er saat yakıla
cak tamamen söndürülmesi mahzurlu görülen kalorifer ocakları yine en az düzeyde yakılacaktır. 

D) III. Kademe Uyarınca Alınması Gereken Önlemler: 
24 saat ortalaması Mg/m3 olarak S0 2 oranı 1 500, duman 800 ise genel önlemler ile I. ve II. 

kademedeki önlemlere ek olarak; 
a) Haftanın çift sayılı günlerinde plakalarının son rakamı çift, tek sayılı günlerinde plakaları

nın son rakamı tek sayı ile biten özel binek otoları trafiğe çıkacaklardır. 
b) İlk ve orta dereceli okullar tatil edilecektir. 
c) I. II. III. sınıf Gayri Sıhhî Müesseselerin faaliyetleri tamamen durdurulacaktır. 
E) IV. Kademe Uyarınca Alınması Gereken Önlemler : 
24 saat ortalaması Mg/m3 olarak S0 2 2 000, duman 1 000 ise, genel önlemlerin yanında I. II. 

ve III. kademe uyarı planlarında alınan önlemlere ek olarak, 
a) Tüm okul, resmî daire ve işyerleri tatil edilecektir. 
b) Resmî makam otoları, askerî, emniyet, itfaiye arabaları zorunlu ihtiyaç maddeleri taşıyan 

araçlar, ambulanslar, kordiplomatik otolar ve taksiler hariç tüm motorlu araçlar trafikten men edi
lecektir. 

c) Zorunlu ihtiyaç maddeleri üreten ve halk sağlığı ile direkt ilgisi bulunan işyerleri dışında 
tüm işyerlerinin faaliyetleri tatil edilecektir. 

d) Kalorifer ve sobalar tamamen söndürülecek hastane ve benzeri halk sağlığı ile ilgili kuru
luşlar kendi bünyelerinde gerekli önlemleri alarak elektrikli ısınma cihazlarını ihtiyaç durumuna 
göre kullanacaklardır. 

e) Tüm özel ve kamu hastaneleri ile diğer tedavi kurumlarında baştabiplerce ihtiyacı karşıla
yacak seviyede yatak ve dumandan ileri gelebilecek rahatsızlıkların tedavisi için gereken ilaç ve 
malzemeler hazır bulundurulacaktır. 

f) Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilçelerde bulunan özel ve resmî ambulanslar derhal 
İl Sağlık Müdürlüğü emrine verilecektir. 

g) Zorunluluk olmadıkça bina pencereleri kapalı tutulacaktır. 
F) Kalorifer Yakıcılarında Alınması Gereken Önlemler: 
a) Kalorifer kazanlarını usulüne uygun biçimde yakacaklar ve teftiş defteri bulunduracaklar

dır, Kalorifer dairesinin her zaman temiz, araç ve gereçlerinin bakımlı ve tam olmasını sağlayacak
lardır. 

b) Kömürlü kazanlarda duman borularını haftada iki defa, fuel-oil kullanan kazanlarda ise 
haftada bir defa temizleyeceklerdir. 

c) Kalorifer tesisatında bozukluk varsa zamanında yöneticiye haber verilecek ve en kısa za
manda eksikliklerin giderilmesine çalışılacaktır. 

d) Kalorifer dairesinin havalandırma penceresi devamlı açık tutulacaktır. 
G) Resmî dairelerin müdürleri, apartman yöneticileri ile işverenlerce alınması gereken önlem

ler: 
a) Kazan dairesinde ateşçi tarafından yapılan uygulamaları haftada bir defa denetleyecekler

dir. 
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b) Kalorifer tesisatında meydana gelen arızaların giderilmesi için gereken tedbirleri alacaklar
dır. 

c) Ateşçinin veya yöneticinin kusurlarından dolayı verilecek para cezalarını kendileri ödeye
cek ve apartman giderlerine dahil etmeyeceklerdir. 

d) Bina bacalarının sezon başında temizletümcsini sağlayacaklardır. 
H) jResmî kuruluşlarca alınması gereken öleniler: 
a) Valiliğimizce, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile istanbul Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü La-

boratuvarlarından alınan sonuçlar değerlendirilerek, Çevre Genel Müdürlüğünün görüşü alındıktan 
sonra uyarı planına göre yürürlüğe konulan tedbirler TRT İstanbul Radyoları, istanbul TV, Polis 
Radyosu ve basma ulaştırılacaktır. Duyurular yazılı, imzalı ve mühürlü olacak TV ve radyolarda 
halkın eğitimi için konu ile ilgili programlar düzenlenecektir. 

b) Denetim hizmetlerinin uygulanması için, İl Sağlık Müdürlüğünde görevli çevre sağlığı tek
nisyenleri, İstanbul Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü elemanları, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağ
lık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü elemanları müştereken çalışacaklardır. İhtiyaç halinde 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri ve Zabıta Müdürlüklerine, İlçe Belediye Başkanlık
larınca araç, gereç, personel ve teknik bakımdan gereken yardım yapılacaktır. 

Denetim ekiplerince gerektiğinde Emniyet Müdürlüğü ile (tatil günleri dahil) işbirliği yapıla
rak usulüne uygun yakılmayan kalorifer ve sobaların söndürülmesi ve yasalara uymayanlar hakkın
da yasal işlemlerin yapılması sağlanacaktır. 

c) Ayrıca, benzine oktan sayısını yükseltmek için katılan kurşun tetra etil insan sağlığına çok 
kötü etkiler yaptığı için yasaklanarak, bunun yerine benzine belli oranda alkoller (metil alkol veya 
etil alkol) dallanmış hidrokarbonlar veya bunların eterlerinin katılması, karbon monoksidin gideril
mesi için benzinin ve motorinin, daha ziyade karbondiokside dönüşümünü amaçlayan, imkân ölçü
sünde tam yanmasını sağlayacak isopropilmetil eter, gibi eterler ve borasidi esterleri gibi bileşikle
rin katılması konusunda ilgili makam ve kuruluşlar nezdinde gerekli çalışmalar uygulanacaktır. 

d) Kirlilik oranları uyarı kademelerine geldiğinde, genelde alınması lüzumlu tedbirlere ek ola
rak gereken acil tedbirler emir beklemeksizin il Sağlık Müdürlüğü görevlileri ve Büyükşehir Bele
diye Başkanlığının ilgili birimlerince yürürlüğe konulacaktır. 

I) 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9/ç ve 1 l/c maddeleri uyarınca alınan bu tedbirlere uyma
yanlar hakkında, aynı Kanunun 66 ncı maddesi delaletiyle T.C.K.'nun 526 ncı maddesi ve 3301 sa
yılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanununun 20-21 ve 23 üncü maddeleri ile Hava Kalitesi
nin Korunması Yönetmeliğinin 62 nci maddesi uyarınca işlem yapılacaktır. 

Bu tebliğ Resmî Gazetede yayınlandığında yürürlüğe girer. 
7. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İlinin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin so

rusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/3843) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Kâzım Dinç tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerini arz ederim. 

Saygılarımla. 
H. İbrahim Özsoy 

Afyon 
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Her mahallî ara seçiminde Afyon'da birçok sağlık ocağı açılmakta ve çok defa bu açma karar
ları kâğıt üzerinde kalmaktadır. Seçim propagandası gayesiyle bazı beldelerde sağlık ocağı, hekim 
ve şoför olmadığı halde ambulans gönderilmekte olduğu bir gerçektir. 

1. Afyon'da son bir yıl içinde açılma kararı verilmiş fakat faaliyete geçmeyen kaç sağlık oca
ğı vardır? 

2. 27 Mart seçimlerinden evvel Afyon'da faaliyete geçmese bile kaç sağlık ocağı açmayı dü
şünüyorsunuz? 

3. Mart seçimlerinden evvel malum sebep yüzünden Afyon'a kaç ambulans tahsis edilecek
tir? 

4. Döğer 5 000 nüfuslu bir halde. İhsaniye'de yataklı tedavi kurumu olmadığı için hastalar 
özel araçlarla Kütahya ve Afyon'a nakledilmektedir. Şimdiye kadar ambulans verilmeyen Döğer'e 
ambulans tahsisi düşünülüyor mu? 

T.C. 

Sağlık Bakanlığı 2.6.1994 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1621 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3843-8423/32405 sayılı yazıları. 
Afyon Milletvekili Sayın Halil İbrahim Özsoy tarafından, Afyon İlinin sağlık ocağı ihtiyacı ile 

ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Ecz. M. Kâzım Dinç 
Sağlık Bakanı 

Afyon Milletvekili Sayın H. İbrahim Özsoy'un, Afyon İlinin sağlık ocağı ihtiyacı 
ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Sorular: 
Her mahallî ara seçiminde Afyon'da birçok sağlık ocağı açılmakta ve çok defa bu açma karar

ları kâğıt üzerinde kalmaktadır. Seçim propagandası gayesiyle bazı beldelerde sağlık ocağı, hekim 
ve şoför olmadığı halde ambulans gönderilmekte olduğu bir gerçektir. 

Soru 1. Afyon'da son bir yıl içinde açılma kararı verilmiş fakat faaliyete geçmeyen kaç sağ
lık ocağı vardır? 

Cevap 1. 1993 yılı içinde Afyon İline 10 adet sağlık ocağı planlanmıştır. Planlanan bu sağlık 
ocaklarından 4'ü, hizmet binaları temin edilerek hizmete açlımıştır. Tip projesine uygun binaları 
yapılıncaya kadar mahallen sağlık ocağı hizmetlerini vermeye müsait geçici binlann temini halin
de, diğer 6 adet sağlık ocağının da hizmete açılması mümkün olacaktır. 

Soru 2. 27 Mart seçimlerinden evvel Afyon'da faaliyete geçmese bile kaç sağlık ocağı açma
yı düşünüyorsunuz? 
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Cevap : Afyon İli genelinde 107 adet sağlık ocağı planlanmış olup, bunlardan 98'inde halen 
hizmet verilmektedir. Şimdilik hizmet veremeyen 9 adet sağlık ocağından inşaatı devam edenler, 
inşaatların tamamlanmasından sonra hizmete açılacaklardır. Yatırımda olmayan sağlık ocakları 
içinde, mahallen geçici bina temin edilmesi halinde, hizmete açılmaları mümkün olacaktır. 

Soru 3. Mart seçimlerinden evvel malum sebep yüzünden Afyon'a kaç ambulans tahsis edile
cektir? 

Cevap 3. Türkiye genelinde hizmet veren sağlık ocaklarımızın toplam 1950'sindc motorlu 
araç bulunmamaktadır. Afyon İlindeki sağlık ocaklarımızdan 42'sinde motorlu araç bulunmamak
tadır. Motorlu araç ihtiyaçları not alınmış olup, araç temin edildikçe ihtiyaçların giderilmesine ça
lışılacaktır. 

Soru 4. Döğer 5 000 nüfuslu bir halde. İhsaniye'de yataklı tedavi kurumu olmadığı için has
talar özel araçlarla Kütahya ve Afyon'a nakledilmektedir. Şimdiye kadar ambulans verilmeyen Dö-
ğer'e ambulans tahsisi düşünülüyor mu? 

Cevap 4. Yukarıda belirtildiği gibi, Türkiye genelinde birçok sağlık ocaklarımızın motorlu 
araç ihtiyacı bulunmaktadır. Motorlu araç ihtiyacı bulunan Döğer Sağlık Ocağının ihtiyacı da not 
alınmış olup, araç temin edildiğinde, bu ihtiyaç da giderilmeye çalışılacaktır. 

8. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon - Bayat Devlet Hastanesinin acil yar
dım hastanesine dönüştürülmesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı 
(7/3845) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Kâzım Dinç tarafından yazılı olarak cevpalandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
H. İbrahim Özsoy 

Afyon 

Ankara - Afyon E23 karayolunda Sivrihisar - Afyon arasında özellikle acil ve trafik kazaların
da hizmet verecek herhangi bir sağlık kuruluşu yoktur. Afyon İline bağlı Bayat İlçesinde Halk-
Devlet işbirliği ile gerçekleştirilen ve Bakanlıkça araç ve gereci tamamlanan Devlet Hastanesini: 

1. Acil yardım hastanesi olarak çalıştırmayı düşünüyor musunuz? 

2. Uzun süredir pratisyen hekimle idare edilen hastaneye, bir genel cerrah ve dahiliye uzma
nı atayarak çalışır hale gelmesini düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 2.6.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1627 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3845-8425/32407 sayılı yazılan. 

•I 

1. 



T.B.M.M. B:110 2 . 6 . 1 9 9 4 0 : 4 

Afyon Milletvekili Sayın Halil İbrahim Özsoy tarafından, Afyon-Bayat Devlet Hastanesinin 
Acil Yardım Hastanesine dönüştürülmesi ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ili
şikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
Afyon Milletvekili Sayın H. İbrahim Özsoy4un Afyon-Bayat Devlet Hastanesinin 

Acil Yardım Hastanesine dönüştürülmesi ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Sorular : Ankara - Afyon E23 karayolunda Sivrihisar - Afyon arasında özellikle acil ve trafik 
kazalarında hizmet verecek herhangi bir sağlık kuruluşu yoktur. Afyon İline bağlı Bayat İlçesinde 
Halk-Devlet işbirliği ile gerçekleştirilen ve Bakanlıkça araç ve gereci tamamlanan Devlet Hastane
sini : 

Soru 1. Acil yardım hastanesi olarak çalıştırmayı düşünüyor musunuz? 

Cevap 1. Afyon - Bayat Devlet Hastanesinin ikmal inşaatına ait kesin kabul tutanağı yapılmış 
olup, Bakanlığımızın 18.12.1992 tarih ve 10396 sayılı onayı ile hizmete açılmıştır. 

25 yataklı Devlet Hastanesi olarak hizmete açılan bu hastanemiz aynı zamanda acil sağlık hiz
metlerini de vermek üzere planlanmış ve bu şekilde hizmete açılmıştır. 

Soru 2. Uzun süredir pratisyen hekimle idare edilen hastaneye, bir genel cerrah ve dahiliye 
uzmanı atayarak çalışır hale gelmesini düşünüyor musunuz? 

Cevap 2. 25 yataklı olan Afyon-Bayat Devlet Hastanesinin, kadro standartlarımıza göre, (1) 
Genel Cerrahi Uzmanı ve (1) İç Hastalıkları Uzmanı kadrosu mevcuttur. Bu hastanemizde bir adet 
İç Hastalıkları Uzmanı Halen hizmeti yükümlüsü uzman tabipler için ilan edilen münhal kadrolar 
listesinde bu Hastanemizin ihtiyacına da yer verilmiş olup, ilk imkânda ihtiyaç giderilmeye çalışı
lacaktır. 

9. - Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, SSK'lı olmadığı için hastaneye alınma
yan bir hastanın öldüğü iddialarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 
Moğultay'ın yazılı cevabı (7/3950) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

Ökkeş Şendiller 
Kahramanmaraş 

1. 5 Ocak 1994 tarihinde, ağır yaralı olarak SSK Antalya Hastanesine kaldırılan Recep Kara-
kaya'nın SSK'lı olmadığı için hastaneye alınmadığı ve başka bir hastaneye yetiştirildiği halde kan 
kaybından öldüğü, basına intikal etmiştir. 

a) Konudan haberdar mısınız? ° 
b) SSK'lı olmadığı için insanların ölüme terk edilmesini doğru buluyor musunuz? 
c) Konu ile ilgili soruşturma açtırmayı düşünüyor musunuz? 
2. 2 Ocak 1994 tarihinde top oynarken kolu kırılan Alpaslan Lisesi 2 nci sınıf öğrencisi Hü

seyin Ağrı'nın Dışkapı SSK Hastanesinde kolu alçıya alınmış ve 3 gün sonra kangrenden hayatını 
kaybetmiştir. 

a) Konu ile ilgili soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2.6.1994 

Sayı: B.13.BÖK.0.01.00.00.93/2367-014980 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 22.2.1994 tarih ve 7/3950-8778/3343 sayılı yazıları. 
Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in iki ayrı konudaki yazılı soru önergesi Bakan

lığımca incelenmiştir. 

1. 5 Ocak 1994 günü saat 24.00'te yaralı olarak Kurumun Antalya Hastanesi acil servisine ge
tirilen Recep Karakaya'nın ilk müdahale yapıldıktan sonra sigortalı olmadığının anlaşılması üzeri
ne ambulansla Antalya Devlet Hastanesine sevk edildiği ve bir gün sonra bu hastanede öldüğü öğ
renilmiştir. 

2. 2 Ocak 1994 günü top oynarken düşüp kolunu inciten ve SSK Ankara Hastanesine başvu
ran Hüseyin Ağrı'nın yapılan muayenesinde sol üst extremitede bir şişlik tespiti sonucu hemogram 
tayini ve sol üst cxtremitenin iki yönlü grafısinin istendiği, akabinde ortopedik konsültasyona sevk 
edilerek gerekli müdahalenin yapıldığı ve reçetesinin yazılarak 3 Ocak 1994 günü kontrole gelme
sinin istendiği ancak anılan tarihte kontrole gelmediği anlaşılmıştır. 

Ayrıca her iki konu hakkında soruşturma başlatılmış olup olaylarda ihmali bulunanların tespit 
edilmesi halinde gerekli yasal işlemler derhal başlatılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
10. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Seydişehir'deki sağlık teşkilatına ilişkin sorusu 

ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/3964) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Kâzım Dinç tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını delaletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa (İnaldı 

Konya 
1. Seydişehir'de sağlık teşkilatının durumu yeterli midir? 
2. Münhal kadrolar hangilerdir? 
3. Münhal kadrolar ne zaman tamamlanacaktır? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 2.6.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1620 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 22.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3964-8806/33541 sayılı yazıları. 
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Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı tarafından, Seydişehir'deki sağlık teşkilatına ilişkin 
olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
Konya Milletvekili Sayın Ünaldı'nın Seydişehir'deki sağlık teşkilatı 

ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır 
Sorular: 
1. Seydişehir'de sağlık teşkilatının durumu yeterli midir? 
2. Münhal kadrolar hangilerdir? 
3. Münhal kadrolar ne zaman tamamlanacaktır? 
Cevaplar: Konya-Seydişehir İlçemizde; 50 yataklı Devlet Hastanesi, 2'si ilçe merkezinde ol

mak üzere 7 adet sağlık ocağı ve 257 adet sağlık evi ile hizmet verilmesi planlanmış bulunmakta
dır. Bu İlçemizde, hizmeti aksatacak derecede bir eksiklik bulunmamakla birlikte; Türkiye genelin
de olduğu gibi, bu ilçemizin sağlık hizmetleri bakımından duyduğu ihtiyaçlar da bütçe imkânları 
ölçüsünde giderilmeye çalışılacaktır. Özellikle merkezî durumdaki köylerimizde, sağlık ocağı plan
lanması yoluna gidilmesi düşünülmektedir. 

Seydişehir'de Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi bulunmamakla birlikte, bu ko
nudaki hizmetler, Hastanemizin Kadın Doğum ve Çocuk Sağılığı servisi ile koruyucu sağlık hiz
metleri kapsamında bulunan sağlık ocaklarında ve sağlık evlerinde verilmektedir. 

Adı geçen İlçemizin (Devlet Hastanesi-Sağlık Meslek Lisesi ve Sağlık Ocakları için hazırla
nan) standart kadrosu ile buralarda çalışan personeli gösterir liste hazırlanmış olup ve ilişikte su
nulmuştur. 

ilişik listede görülen ihtiyaçlar not alınmış olup, Bakanlığımızca hazırlanmakta olan yeni 
Standrat Kadro Yönetmeliği çerçevesinde ihtiyaçlar giderilmeye çalışılackatır. 

Konya İli Seydişehir İlçesi Standart ve Çalışan Personel Durumu 

Unvanı Standart Çalışan İhtiyaç 

Baş Tabip 
Uzman 

Tabip 
Eczacı 
Diş Tabibi 
Baş Hemşire 

Hemşire 
Ebe 
Hemşire Yard. 

Sağlık Memuru 

1 
7 

- 12 

1 
1 
1 

27 

17 

16 

1 
5 

18 

1 
1 
1 

31 
27 

2 

16 
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Unvanı Standart Çalışan İhtiyaç 
Okul MüdUrii 

Okul Müdür Yardımcısı 

Öğretmen 
Hastane Müdürü 

Şef 

Ayniyat Saymanı 
Anbar Memuru 

Memur 

Daktilograf 

Şoför 

Hizmetli 
Teknisyen Yard. 

Aşçı 
Teknisyen 

Gassal 

Her 

1 

2 

9 

1 
2 

2 

2 

12 

2 
araç için 1 tane 

27 
3 

3 
2 

1 

1 

5 
1 

1 

7 

2 
3 

17 

1 

1 

-2 
-4 

-2 
-2 

-1 

-5 

-10 
-3 
-2 

-2 

Not: 50 Yataklı Devlet Hastanesi 
1 Sağlık Meslek Lisesi 

7 adet sağılk ocağına göre standrat çıkartılmıştır. 
(+) Fazlayı göstermektedir. 
(-) Eksiği göstermektedir. 

11. - Antalya Milletvekili Faik Alttın'un, hayalî ihracat nedeniyle haklarında dava açılan ba
zı bürokratlarla gizlice görüştüğü iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı 
cevabı (7/3988) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Maliye Bakanı Sayın İsmet Attila tarafından yazılı cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

FaikAltun 

Antalya 
Hayalî ihracatla ilgili kayıplardan sorumlu oldukları gerekçesiyle haklarında milyarlarca lira

lık tazminat davası açılan Başbakanlık Başdanışmanı Ali Tigrel, Savunma Sanayii Müsteşarı Yal
çın Burçak, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Mahir Barutçu ve Ulaştırma Bakanlığı 
Müsteşarı Ertugrul Önen'in, Maliye Bakanı İsmet Attila ile haklarında açılan davanın geri alınma
sını sağlamak için gizlice görüştükleri doğru mudur? 
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T.C 

Maliye Bakanlığı 2.6.1994 

Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat 

Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.07.0.BHN.0/20-4394/11626 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliğine 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı: 

İlgi: 31.5.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3988-8888/33844 sayılı yazılan. 

Antalya Milletvekili Faik Altun tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen 
ve hayalî ihracat nedeniyle haklarında dava açılan bazı bürokratlarla Maliye Bakanının gizlice gö
rüştüklerinin doğru olup olmadığına ilişkin sorusu önergesinin yazılı olarak cevaplandırılması iste
nilmektedir. 

Bakanlığımla ilgili her konuda talep edilmesi halinde, talep sahipleri ile görüşmede bulunmak, 
taleplerini dinlemek en tabiî bir davranış olduğundan, önergede söz konusu edilen kişilerin talebi 
üzerine de kendileri ile görüşülmüştür. Bu görüşmenin de diğer talep sahipleri ile yapılan görüşme
lerden farkıl bir yanı olmayıp, gizliliği de söz konusu değildir. 

Arz ederim. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 

12. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan 'in, SSK'nın, bir sigortalıya yaptığı ödemeye ilişkin so
rusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/4035) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğultay tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletleriniz saygılarımla arz ve talep ederim. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Sorular: 
1. Sosyal Sigortalar Kurumunun 9793255 sicil Nolu sigortalısı Azime Kılıçkaymaz'ın emek

lilik durumu nedir? 

2. Adı geçene Kocaeli 3 üncü İcra Müdürlüğünün 93/2621 dosyasıyla 6 644 652 TL. ödeme 
emri gönderildiği doğru mudur? 

3. Fuzulen ödendiği için geri istenen bu paranın geri istenmesi sebebi nedir? 
T.C. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2.6.1994 
. Sayı:B.13.0.BÖK.0.01.00.00.93/2371-014977 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 22.2.1994 tarih ve 7/4035-8951/34033 sayılı yazıları. 
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Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, SSK'nın bir sigortalıya yaptığı ödemeye ilişkin yazılı 
soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 

Kurum müfettişlerince İzmit Sigorta Müdürlüğü tahsis işlemlerinin teftişi neticesinde, 
9798255 sigorta sicil numaralı Azime Kılıçsaymaz'ın da bulunduğu birçok sigortalıya gerçeğe ay
kırı olarak düzenlenen sağlık kurulu raporlarına dayanılarak malullük aylığı bağlandığı saptanmış
tır. 

Malullük aylığı kesilen 9798255 sigorta sicil numaralı Azime Kılıçsaymaz İstanbul Göztepe 
Hastanesinde malul sayılıp sayılmadığının tespiti için yeniden kontrol muayenesine tabi tutulmuş
tur. Hastane tarafından düzenlenen 17.2.1993 tarih, 1846 sayılı Sağlık Kurulu Raporuna göre ma
luliyetini gerektirecek bir durumunun bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Sahte sağlık kurulu raporuna dayanılarak; adı geçene 23.2.1993 - 23.6.1993 tarihleri arasında 
yersiz ödenen 6 253 792 TL.'nin tahsili için Kocaeli Üçüncü İcra Müdürlüğünün 93/2621 esas sa
yılı dosyasında takiben istirdat davası açılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Moğul tay 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

13. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'm, Kayseri'de SSK'lı hastaların Erciyes Üniversite
si hastanesine sevk edilmediği iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Meh
met Moğultay'ın yazılı cevabı (7/4088) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını talep etmekteyim. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 8.2.1994 

Şaban Bayrak 

Kayseri 

Kayseri'de SSK'ya bağlı hastalar tedavileri için üniversite hastanelerine sevk edilmeleri ge
rektiğinde, Ankara'daki üniversite hastanelerine veya bazı Devlet hastanelerine sevk edilmektedir. 

Kayseri'deki SSK'lı hastaların tedavileri için kesinlikle Erciyes Üniversitesi hastanelerine 
sevk edilmediği gözlenmektedir. Oysaki hastaların memleketlerinde tedavi görmeleri her bakım
dan hastanın lehine olan bir hadisedir. 

Sorularım: 

1. Kayseri'deki SSK'lı hastaların Erciyes Üniversitesi hastanelerine sevk edilmediği doğru 
mudur? 

2. Erciyes Üniversitesi hastanelerine SSK'lı hasta sevk edilmesinin sebepleri nelerdir? 

3. Şayet bir mahsur görünmüyorsa Kayseri'deki SSK'lı hastaların, Erciyes Üniversitesi has
tanelerine şevkine ne zaman müsaade edilecektir? 
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T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2.6.1994 

. Sayı*: B.13.0.BÖK.0.01.00.00.93/2369-014981 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 24.2.1994 tarih ve 7/4088-9040/3440 sayılı yazıları. 

Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bayrak'ın, Kayseri'de SSK'lı hastaların Erciyes Üniversite
si Hastanesine sevk edilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 

SSK Kayseri Hastanesinde tedavisi yapılamayan sigortalılar Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesine sevk edilmektedirler. 1993 yılında 10 449 hastanın ayakta ve yataklı olarak 
tetkik ve tedavilerinin yapılması için Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği 
Kurum kayıtlarından belirlenmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Moğultay 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

14. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün 'ün, Erzurıım-Çağ-Ağa Köyünde görülen kanser has
talığına karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazı
lı cevabı (7/4299) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Kâzım Dinç tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Soru : 2 ay kadar önce basında yer alan ve "Kanserli Köy" başlığı ile Erzurum'un Çat İlçesi
ne bağlı 1 200 nüfuslu Ağa Köyünde barsak ve mide kanserine sık rastlandığına dair haberlerden 
sonra adı geçen köyde hastalığın tespit ve teşhisi ve alınması gereken tedbirler konusunda ne gibi 
çalışmalar yapılmıştır? Ölümlere sebep olan hastalığın ne olduğu kesinlikle tespit edilmiş midir ve 
gerek hastaların tedavisi, gerekse hastalığın önlenmesi konusunda ne gibi tedbirler alınmıştır? 

T.C. 

Sağlık Bakanlığı 2.6.1994 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1629 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 19.4.1994 tarih ve A.Ö1.0.GNS.0.10.00.02-7/4299-9508/36527 sayılı yazıları. 
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Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün tarafından, Erzurum-Çat-Ağa Köyünde görülen 
kanser hastalığına karşı alınan önlemler ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ili
şikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün'ün Erzurum - Çat - Ağa Köyünde görülen Kanser 
Hastalığına karşı ne gibi önlemler alınacağı ile ilgili yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Soru : 2 ay kadar önce basında yer alan ve "Kanserli Köy" başlığı ile Erzurum'un Çat İlçesi
ne bağlı 1 200 nüfuslu Ağa Köyünde barsak ve mide kanserine sık rastlandığına dair haberlerden 
sonra adı geçen köyde hastalığın tespit ve teşhisi ve alınması gereken tedbirler konusunda ne gibi 
çalışmalar yapılmıştır? Ölümlere sebep olan hastalığın ne olduğu kesinlikle tespit edilmiş midir ve 
gerek hastaların tedavisi, gerekse hastalığın önlenmesi konusunda ne gibi tedbirler alınmıştır? 

Cevap : Erzurum'un Çat İlçesinin Ağa Köyü ile ilgili olarak basında yer alan haberler üzeri
ne, konuya hassasiyetle yaklaşılmış; haberde belirtilenlerin doğru olup olmadığını araştırmak için 
Erzurum Sağlık Müdürlüğüne hemen talimat verilmiş ve yapılacak bu araştırmanın sonuçlarına gö
re, normal istatistik değerlerin üzerinde kanser tespit edilir ise, ileri araştırmalara geçilmesi plan
lanmıştır. 

Bakanlığımızca verilen talimat üzerine; konu, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan 
bir ekip tarafından araştırılmış ve son 5 yıl içerisinde, adı geçen köyde 30'u erkek, 17'si kadın ol
mak üzere toplam 47 kişinin öldüğü; 5 yılda (2'si 1992 yılında, 4'ü 1993 yılında ve 2'si 1994 yılı
na ait olmak üzere) toplam 8 vakanın da ölümle sonuçlandığı tespit "edilmiştir. 

12 Şubat 1994 tarihinde Erzurum İlinde neşredilen Milletin Sesi Gazetesinde ve 14 Şubat 1994 
tarihli Zaman Gazetesinde yer alan haberlerde ise; bu rakamların, "son 7 yılda ölen 82 kişiden 
62'sinin kanserden öldüğü" şeklinde yer almış olduğu görülmektedir. Bakanlığımızın emri üzerine 
Erzurum Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler göstermiştir ki, tespit edilen rakamlar 
ile adları geçen gazetelerde yer alan rakamlar arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 

Adı geçen Köyümüzdeki ölümlere sebep olan hastalıklar hususunda yapılan araştırmalar so
nucunda da, yukarıda sözü edilen son 5 yıllık devre içinde meydana gelen ölümlerin 8'inin kalp ve 
damar hastalıklarından, 8'inin kanserden 2'sinin zaturreden, 2'sinin ishalden, l'inin Serebro vas-
küler hastalıktan ve 28'inin de diğer sebeplerden kaynaklandığı anlaşılmıştır. 

Bu köyümüzden alınan içme ve kullanma suyu numuneleri, Refik Saydam Hıfzıssıhha Erzu
rum Bölge Müdürlüğünce, bakteriolojik ve kimyasal olarak incelenmiş olup; incelemeler sonunda, 
herhangi bir patolojik bulguya rastlamamıştır. 

Halen, adı geçen köyümüzde kanserli vaka bulunmamakta olduğu da, Erzurum Sağlık Müdür
lüğünden öğrenilmiş; çok etraflı olarak yaptırılan tetkikler neticesinde kansere sebep olabilecek 
herhangi bir etken tespit edilmemiştir 

Not: Yazılı soruyla ilgili bilgiler dosyasındadır. 
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15. - Konya Milletvekili Mustafa (İnaldı 'nın, Konya Davasında süne mücadelesinde yetersiz 
kalındığı iddiasına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı 
(7/4342) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Refaiddin Şahin tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mustafa Ünal di 

Konya 

Sorular:' 
Konyalı hemşehrilerimiz, geçmiş yıllarda Konya Ovasında süne mücadelesi yeterince ve za

manında yapılmadığı için çok zarar gördüklerinden yakınmaktadırlar. 
1. Bu yıl mücadele usulünce yapılabilecek mi? 

2. Bu mücadele ne zaman yapılacaktır? 

3. Bu mücadelede hangi usuller kullanılmaktadır? 
T.C. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1.6.1994 
Özel Kalem Müdürlüğü . 
Say ı :ÖKM:2- 152 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kan.Kar.Müd.lüğünün 29.4.1994 tarih ve 7/4342 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın yazılı soru önergesinin cevabı yazımız ekinde 
takdim edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Refaiddin Şahin 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın 

Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

Önergede ifade edilen konular mahallinde tetkik ettirilmiştir. 
Alınan cevabî yazıda; 
Konya İlinde süne zararlısının 1957 yılında epidemi yaptığı ve uçakla, yer aletleriyle mücade

lesinin üç yıl üstüste yapıldığı, bundan sonra 1980 yılına kadar yoğunluğun, mücadele eşiğinin al
tında olması nedeniyle herhangi bir ilaçlama yapılmadığı, 1985 yılından itibaren kışlaklarda ve hu
bubat alanlarında zararlı yoğunluğunda artışlar gözlendiği ve Bakanlığımızca 1989 yılında müca
dele yapılması için 600 000 da. sahanın programa alındığı 1989 yılında 42 ekiple 6 000 000 da.sa-
hada 225 köyde sürveylerin yapıldığı mücadele eşiğinin üzerinde yoğunluk gösteren alanın 
300 000 da. olarak bulunduğu bu sahada yapılan yumurta parazit sürveyinde 147 000 da. parazit-
lenmenin % 40 - 90 arasında olduğunun gözlendiği, bu sebeple bu sahalarda mücadele yapılmadı
ğı, geriye kalan 153 000 da. alanda parazit yoğunluğu düşük bulunduğundan, uçakla mücadele ya
pıldığı, 
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1990-1991 yıllarında bir kısım sahalarda eşik üzerinde yoğunluk göriildüyse de yumurtalarda-
ki yüksek oranda parazitlenme yüzünden mücadeleye gerek görülmediği, 1992 yılında her aletle
riyle 6 400 da. sahada mücadele yapıldığı, 

1993 yılında 2 400 000 da. alanda sürveyler yapıldığı, mücadele eşiği üzerinde yoğunluk bu
lunan sahanın 280 000 da. olarak tespit edildiği, bu sahanın 208 000 dekarında % 40-93 arasında 
değişen oranlarda yumurta parazitleri görüldüğünden mücadeleye gerek duyulmadığı, geriye kalan 
72 000 da. alanda uçakla mücadele yapıldığı belirtilmektedir. 

1. Her yıl olduğu üzere bu yıl da süne mücadelesi programı ve uygulama prensipleri gereğin
ce teknik talimat esaslarına uygun olarak usulünce yapılacaktır. 

2. Hava şartlarına bağlı olmakla beraber eşik üzerinde olan yerlerde tahminen 10 Haziranda 
ilaçlı mücadeleye başlanabilecektir. 

3. Süne mücadelesi ve sürveyleri Bakanlığımızın teknik talimatları doğrultusunda yapılmak
tadır. 

Buna göre; süne kışlakları devamlı kontrol edilerek sayımlar yapılmakta, kışlaktan hububat sa
halarına % 10 uçuş tespit edildiğinde kaba sürvey yapılmaktadır. Bu sürveyde ekiplerce, sürvey ya
pılacak köylerin hububat ekim alanlarının krokileri çizilmekte, alanlar ünitelere ayrılmakta, bu üni
telerde sayım yapılmaktadır. 

Kışlaklardan sünenin % 90'ı ovaya uçtuğunda daha önce çizilen krokilerdeki belirtilen ünite
lerde esas sayım yapılmaktadır. 

Sayımlar sonucunda, hangi ünitelerde mücadele eşiği olan m2'de 0,8 ve üzerinde kışlamış er
gin yoğunluğu varsa bu sahalar tespit edilerek, buralarda ayrıca yumurta parazit sürveyi yapılmak
tadır. Şayet yumurtalarda % 40 ve üzerinde parazitlenme varsa, mücadele yapılmamakta, % 40 ve 
altında parazitlenme olan sahalarda uçakla mücadele yapılmaktadır. 

Süne mücadelesinde esas, doğal dengenin korunmasıdır. Dünyanın hiç bir yerinde ilaçlı mü
cadele ile süneye karşı kesin başarı alınamamıştır. Bu bakımdan yumurtaların parazitlenme olayı, 
süne popülasyonunun düşürülmesinde birinci derecede önem arz etmektedir. Bu nedenle parazit-
lenmenin belirli bir yoğunluğun üzerinde olduğu sahalarda süne teknik talimatı gereği ilaçlı müca
dele yapılamamaktadır. 

Ancak, eşik üzerinde yoğunluk görülen ve parazitlenmenin düşük olduğu sahalarda uçakla 
mücadelesi yapılmaktadır. 

Konya hububat sahalarında yukarıda izah edilen hususlara riayet edilmeyip, gereksiz yere ilaç
lama yapıldığı takdirde, mevcut parazitler tamamen ortadan kalkacağından, gelecek yıllarda süne 
yoğunluğunda ve dağılış alanlarında büyük oranda artışlar olacağı ve daha büyük maddî kayıplara 
yol açacağı kesindir. 

Bu sebeple sürvey ve mücadelelerin süne teknik talimatı esasları dahilinde yapılması, son de
rece hassas olan süne konusunda teknik usullerin dışına çıkılmaması büyük önem arz etmektedir. 

16. - Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci'nin, İstanbul vergi rekortmeni olan kişiye ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (714465) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sualime Sayın Maliye Bakanının cevap vermesine delaletinizi saygılarımla 

arz ederim. 
Ömer Faruk Ekinci 

Ankara 
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Soru : İstanbul Defterdarlığının verdiği bilgiye göre 16 milyar 11 milyon TL vergi rekortme
ni olan Matild Manukyan'ın ülke ekonomisine bu katkısını hangi işletmelerden kazandığını öğren
mek istiyorum. 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 2.6.1994 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.07.0.GEL.0.72/7624-138/38994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(Genel Sekreterlik) 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 
İlgi: 9.5.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.010.00.02-7/4465-9805/37561 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın Ömer Faruk Ekinci'nin Bakanlığıma yönelttiği ve yazılı olarak ce
vaplandırılmasını istediği 7/4465-9805/37561 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak aşağıdaki 
açıklamalar yapılmıştır. 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi vergi mahremiyeti ile ilgili 
bulunmaktadır. Söz konusu 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 
burumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğren
dikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemeyecekleri ve kendilerinin ve
ya üçüncü şahısların nefine kullanamayacakları hükmünü ihtiva etmektedir. 

Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise Gelir Vergisi mükelleflerinin yıllık Gelir Vergisi, serma
ye şirketlerinin Kurumlar Vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrahları ve beyanları üzerin
den tarh olunan Gelir ve Kurumlar Vergilerinin yukarıda yazılı mükelleflerin ad ve unvanları ile 
birlikte her yıl bağlı bulundukları vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerine asılacak cetvel
lerle ilan olunacağı, mükellefin bağlı bulunduğu teşekkül varsa bu ilanın orada da yapılacağı hü
küm altına alınmıştır. 

Soru önergesinde adı geçen mükellefin, 1993 takvim yılına ilişkin olarak 1994 yılı Mart ayın
da verdiği yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan gelir vergisi matrahı 32 121 782 575 lira 
olup, buna isabet eden gelir vergisi ise 16 011 291 288 liradır. 

Ödevlinin gelirlerinin hangi işletmelerden sağladığına ilişkin soru önergesinde yer alan husus
lar ise, Vergi Usul Kanununun yukarıda açıklanan 5 inci maddesinde yer alan vergi mahremiyeti 
kapsamına girdiğinden Bakanlığımızca açıklanması mümkün bulunmamaktadır. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER tŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat..ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kaniim 
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak
kında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 
1 inci Ek) (Dağıtma talihleri : 29.4,1992; 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1. inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bıı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî-Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. vSayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7,1992) 

6. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) ~ 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanım Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Haindi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 mcı ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

10. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 30.11.1993) 

-11. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. 
Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

12. — Yedi ilde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

13. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 14. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Ak bulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet Özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

15. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 
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. . KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 16. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

17. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

18. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 19. — Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve-206 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 474 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Plan ve Bütçe 
Komisyonu Mütalaası ve Dışişleri ve Anayasa komisyonları raporları (1/47, 1/57, 1/320) 
(S. Sayısı : 632) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 20. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

21. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarımı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

22,— İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi: 30.6.1992) 

23. — Çorurri Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) 
(S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

24. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

25. — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi r 7.12.1993) 
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26. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun tki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1 /355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

27. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1 /432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

28. — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/625) (S, Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

29. — İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in İdarî Yargılama Usulü 
Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ye Adalet Komisyonu Raporu (1/637, 2/908) 
(S. Sayısı : 409 ve 409'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 3.1.1994 ve 23.3.1994) 

X 30. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

31. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı ; 148) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992) 

32. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkmda Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

• 33. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı icra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek 
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

34. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 
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35. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve işletilmesine ilişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

36. —. Erzurum Milletvekili ismail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarjh ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçicii» 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993)' 

37.—iskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

38. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 

39. .— Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

40. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi: 2.4.1993) 

41. — Konya Ovası ye Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma'idaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

42. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı •: 
151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 43. — Göç idaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

44. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, 'Me
zarlıkların .Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) 
(S. Sayısı: 167) (Dağıtma tarihi: 28.9.1992) 
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X 45. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993J 

X 46. — Hizmet İlişkisine işveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sa 
y,ıh Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 
3846 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/484, 3/736) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 47. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

48. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarlian ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

49. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kamın ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

50. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1 /389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi: 30.6.1992) 

51. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvek'ili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gükan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlıı'nıın 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : .3.7.1992) 

52. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

53. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11*7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan vo 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

54. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/80) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 25.2.1992) 
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55. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih vı 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

56. — Manisa Milletvekili Teyfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Saydı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

57. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı': 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

58. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yarı'm, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 9İ) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1902) 

59. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raponı (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

60. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvtleri İç Hizmet Kanununun iki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

61.,— Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde 
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S. Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

62. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

63. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşii Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi-
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nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

64. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) 
{Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

65. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanuöu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

66. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

67. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

68. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

69. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7,2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

70. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Baz. 
işlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

71. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 
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72. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

73. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

74. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

75. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi.: 5.11.1992) 

76. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi.:'5.11.1992) 

77. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

78. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının,. Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu illerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek-

v trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

7% Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı. Ömer Okçu (Namı Müstearı Hokimoğlu ismail'in) Affı Ffakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

80. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt-
ma tarihi : 19.11.1992) 

8 1 . — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve • Teknik . Araştırma 
Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
2.7.1992 Tarihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 
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82. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

83. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

84. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek idare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

85. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (i/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

86. —• 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

87. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460>(S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

88. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) ,. . 

89. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

90. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

91. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 
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92. _ Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
tki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

.93. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı :.289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

94. _ Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendimin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı : 
290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

95| — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

96,— Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum-
ian Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
ICabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

97. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihlî ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

98. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Haklanda Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal işler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

99. — İki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

100. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

101. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

102. — Kocaeli Milletvekili H. ibrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S, Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

103. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı': 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

104. — Samsun Milletvekili tlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9,4.1993) 

105. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

106. — Denizli Milletvekili Nabi Saıbuncu'nun, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine göre doğrudan doğruya 
gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

107. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

108. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

109. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

110. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

111. — vŞırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
tncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 
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112.1 — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) . 

113. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

114. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Gtçioi Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma ta
rihi : 22.9.1993) 

115. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

116. — Sivas Milletvekili AbduUatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

117. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tekli fi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) i 

X 118. — Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticari 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/509) (S. 
Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 26.11.1993) 

X 119. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Hükümlüle
rin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 26.11.1993) 

X 120. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, iyi 
Komşuluk, İşbirliği ve Güvenlik Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (î/417) (S. Sayısı : 379) (Dağıt
ma tarihi : 26.11.1993) 
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X 121. — Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenkleştirilrnesine İlişkin Ulus
lararası Sözleşme (Kyoto Sözleşmesi) ve Altı Ekine Katılmamızın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/370) (S. Sayısı: 381) (Dağıtma tarihi : 1.12.1993) 

122. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 

123t — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değişirilmetsi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı: 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

124. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, lilll Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

125. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

126j — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 127. — İzmir Andlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/535) (S. Sayısı: 399) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 128. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/547) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 129. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygıın Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1 /451) (S. Sayısı: 402) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 130. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 
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X 131. — Türk Eczacıları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği 
Kanununun 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) v 

132. — Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, .2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 

-31.12.1993) 

133. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 134. — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması, 
Eki Protokol ve Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/635) (S: Sayısı : 510) (Dağıtma 
tarihi :'. 8.2.1994) 
X 135. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ti

carî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaı et, Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/469) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

136. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 

X 137. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze 
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/636) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 138. — Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Gelir ve Ser
vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/570) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 
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139. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 140. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

X 141. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/572) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

142 — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Korniş 
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa tarihi : 10.2.1994) 

X 143. — Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası 
Ticaretine İlişkin Sözleşme ile Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/524) 
(S. Sayısı : 555) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 144. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Djşişleri komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı : 556) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 145. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Hükümeti Arasında As
keri Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/536) (S. Sayısı : 561) 
(Dağıtma tarihi : 10.2:1994) 

X 146. — Ozon Tabakasını incelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Balunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
tşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/533) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1994) 

147. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergeni (2/65) 
(S. Sayısı : 594) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

148. _ Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi: 14.2.1994) 
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149. — Sımak • Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ye 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun-Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) ' 

150. —' Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanlı 
nunım Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 
X 151. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Uluslararası 

Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/557) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 
X 152. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/569) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 
X 153. — Türkiye" Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/567) (S. Sayısı : 557) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 
X 154. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/568) (S. Sayısı : 558) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 
X 155. —- Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 

tşbirliğinin Temel İlkeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/597) (S. Sayısı : 559) (Dağıt
ma tarihi : 16.2.1994) 
X 156. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında 

Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/525) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma ta
rihi : 16.2.1994) 
XI 157. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /527) 
(S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

158/— Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı :564) 
(Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 
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X 159. — Türkiye Cumhuriyeti ile Venezüella Cumhuriyeti Arasında Kültürel, 
Eğitsel ve Bilimsel İşbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/475) (S. Sayısı : 565) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

160. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 Arkadaşının, 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa 2167 Sayılı Kanunun 14 üncü Maddesi ile Eklenen 10 uncu 
Maddesi ile Kanun Kapsamına Alınanların Borçlandırılmalarına İlişkin Kanuna Geçi
ci Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in 
17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 68 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/549, 2/295) (S. Sayısı : 591) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

161. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

162. — Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 
X 163. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 Arkadaşının; Yüksek öğretim 

Personel, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Devlet Memurları Kanunlarında De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/588) (S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi : 24.2.1994) 

X 164. — Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/542) (S. Sayısı : 599) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1994) 

165. — 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 

166. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

167. — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

168; — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
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169. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) ̂  

170. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

171. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

172. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

173. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dik'ici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

174. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
X 175. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasındaki Iiava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/546) (S. Sayısı : 613) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

176. — Millî Koruma Suçlarının Affına, Millî Koruma Teşkilat, Sermaye ve Fon 
Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/583) (S. Sayısı : 614) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

177. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emekliliklerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

178. _ Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı : 620) 
(Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
X 179. — 1996 Türkiye Europolia Festivaline İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 

Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/670) (S, Sayısı : 621) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 
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180. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

181. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

182. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

183. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Alınak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

184.» — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Orhan Doğan'ıri Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ye Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı: 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

185. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar Top
çu ile 2 Arkadaşının, Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/990) (S. Sayısı : 631) (Da
ğıtma tarihi : 23.3; 1994) 

186. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S, Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 187. — Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 619) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1994) 

188. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 
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189. — 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşın
maz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /532) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
24.3.1994) 

- 190. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar 
Topçu'nun Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar 
Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/992) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

191, — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28,3.1994) . 

192. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 193. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 

X 194..— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/558) (S. Sayısı : 636) (Dağıtma tarihi: 1.4.1994) 

195.. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/627) (S. Sayısı : 637) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

X 196. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

197. — Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ile 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/667, 1/649) (S. Sayısı : 639) (Dağıtma tarihi : 18.4.1994) 
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198. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma, tarihi : 19.4,1994) 

X 199. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Boya Malzemelesinin Hibe Edilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasar,ısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/581) (S. Sayısı : 645) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

200. — 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 
3 üncü ve 10 uncu, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam 
Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14 üncü, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü, 3480 Sayılı Maluller ile Şehit, Dul ve 
Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanunun 4 üncü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/556) (S'. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

201. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /479) 
(S. Sayıs,ı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

202. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camimin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma Önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994) 

X 203. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

204. — Ankara Milletvekili M, Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

205. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Edirne Milletvekili Ha
san Basri Eler'in, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun İki Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifleri, Kütahya Milletvekili Rauf Ertekin ve 2 Arkadaşının 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Zam ve Tazminatlar Başlıklı Ek Madde
sinin (II) Tazminatlar Bölümünün (D) 'Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/679, 2/287, 2/306), 2/417) 
(S.Sayısı : 654) (Dağıtma tarihî : 12.5.1994) 
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206. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nıın 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad-

x des i Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1994) 

207. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı : 655) (Dağıtma tarihi : 16.5.1994) 

X 208. — 406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Telekomünikasyon 
Anonim Şirketi Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/671) (S. Sayısı : 666) (Dağıtma 
tarihi : 17.5.1994) 

X 209. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı. Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Dam
ga Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 
7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Ka
nunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/641) (S. Sayısı : 659) (Dağıtma tarihi : 25.5.İİ994) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem: 19 Yasama Yılı :3 

T.B.M.M. (S.Sayısı: 669) 

Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (1/7121) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 30.5.1994 
Sayı: B.02.O.K.K.G./101-648/O3562 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA \ 
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 4.12.1993 tarihinde kararlaştırılan "Bazı Yatırım ve 

Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile ge
rekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Ülke kalkınmasında önem taşıyan, ileri teknoloji ve yüksek maddî kaynak gerektiren ve yay

gın bir işletmecilik anlayışında yapılması yararlı olan yatırım ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde 
hizmetin aslî sahibi olan kamu kurum.ve kuruluşlan ile kamu iktisadî teşebbüslerinin yanısira, Türk 
kanunlarına göre kurulmuş olan sermaye şirketleri ile Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hüküm
lerine göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı şirketlerin de görevlendirilmesi, 
kamunun kıt kaynaklarının en gerçekçi biçimde kullanılması açısından büyük önem taşımaktadır. 

Kanunda öngörülen yatırım ve hizmet alanlarında, rekabetçi bir ortamın oluşturulması, finans
man ve yönetim açısından kendine yeterli bir modelin geliştirilmesi ile Devletin bütçe imkânları
nın daha ağırlıklı kamu hizmetlerine kaydırılarak, özel sektör ve yabancı kuruluşların söz konusu 
yatırım ve hizmet alanlarına çekilmesi, ekonomik kaynak sorunlarına çözüm getireceği gibi hedef
lenen gerçekçi büyüme doğrultusunda, yatırımların hayata geçirilmesi, yeni iş olanaklarının yara
tılması ve işsizliğin giderilmesi konularında da yardımcı olacaktır. 

Belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere ve bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Değişen ve gelişen dünya ekonomisi ile ülkemizde rekabete dayalı pazar ekono

misinin uygulanmasına geçilmiş olması, günümüzde Devletin fonksiyonlarını ve görev alanını de
ğiştirmiştir. 

Bu kapsamda olmak üzere, amaç, ileri teknoloji ve yüksek finansman gerektiren bazı yatırım 
ve hizmetlerin, yalnızca bütçe kaynaklarından karşılanarak kamu idareleri eliyle yürütülmesi uygu
lamasının yanısira, yerli veya yabancı özel kesimi de devreye sokan ve uygulanabilir bir finansman 
modeli olan yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. 

Madde 2. — Hangi yatırım ve hizmetlerin yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştiri
lebileceği belirtilmiş; sayılanların dışında benzeri yatırım ve hizmetler ifadesine de yer verilerek, 
bir boşluk doğması önlenmiş; bu konularda sermaye şirketleri ile yabancı şirketlerin görevlendiril
mesine ilişkin genel esaslar ve usulün bu Kanun ile düzenlenmesi öngörülmüştür. 



Maddede sayılan yatmm ve hizmetler ile benzerlerinin bu Kanun hükümlerine uygun olarak 
sermaye şirketleri veya yabancı şirketler eliyle gördürülmesi, bu yatırım ve hizmetlerin, kamu ida
relerinin kendi kuruluş kanunları veya hizmet alanlarını, genel olarak belirleyen kanunlara göre ya
pılmasına ilişkin kanunların istisnasını teşkil eder. Bu düzenleme ile, kamunun, öngörülen yatırım 
ve hizmet alanlarından tümüyle çekilmesi değil, bütçe kaynaklan dışında, özel kesime ait kaynak
ların da ileri teknoloji ve yüksek finansman gerektiren yatırımlarda kullanılması öngörülmüştür. 

Madde 3. — Kanunun birçok maddesinde geçen bazı temel kavramlara, maddeler itibariyle 
farklı anlamliir verilmesini önlemek amacıyla maddede bu kavramların tanımı yapılmıştır. 

Madde 4. — Bu Kanun genel olarak ve çerçeve mahiyetinde, bazı yatırım ve hizmetlerin yap-
işlet-devret modeli ve gerçekleştirilmesindeki usul ve esasları belirlemekle beraber; yatırım ve hiz
met bazında modelin uygulanabilmesini sağlamak ve uygulamada ortaya çıkabilecek önlenmesi 
muhtemel bazı sorunların giderilmesini temin etmek amacıyla maddede, sayılan bakanlık ve kuru
luşlarca müştereken hazırlanacak ve özellikle yatmm ve hizmeti üstlenecek şirketlerde aranacak 
nitelikler ile sözleşmelerin kapsamı ve yatırımın gerçekleşmesi sonucunda üretilen mal ve hizme
tin ücretinin belirlenmesinde esas alınması gereken kriterler konulannda hükümler içeren, ilkeler 
saptayan esas ve usullerin Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. 

Kanunda belirtilen yatmm ve hizmetlerden, kendi görev ve hizmet alanını ilgilendiren herhan
gi birini, yapjişlet-devret modeline göre yaptırmak isteyen idarenin, bu konudaki isteğinin Kanun
da ve Bakanlar Kurulu Karannda öngörülen usul ve esaslara uygunluk ve yapılabilirlik yönünden 
Yüksek Planlama Kurulunca inceleneceği ve bu Kurulun izninden sonra idare ile şirket arasında 
sözleşme imzalanabileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 5. — Bu hüküm ile hem genel olarak sözleşmelerin kapsamı konusunda usul ve esas
ları belirlemek durumunda olan Bakanlar Kuruluna hem de Yüksek Planlama Kurulu karan ile yet
kilendirilen idareye, sermaye şirketi veya yabancı şirket ile imzalanacak sözleşmenin imtiyaz teş
kil edecek hükümler içermemesi konusunda uyanda bulunulmuş ve gerekliliğe uyulmak suretiyle 
yapılacak sözleşmelerin özel hukuk hükümlerine tabi olacağı belirtilmiştir. 

Madde 6. — Bazı yatmm ve hizmetleri yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirmek
le görevlendirilen sermaye şirketi ve yabancı şirketin sorumluluğu, yatınm ve hizmetin projelendi
rilmesinden başlamakta, finansmanı, kurulması ve işletilmesi aşamalannı kapsamakta olup; yapı
lacak sözleşmelerde, bu şirketlerin öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde idare
nin uğrayacağı zarann tazminine ilişkin hükümlere yer verilmesi zorunluluğu getirilmektedir. -

Madde 7. — Sermaye şirketinin veya yabancı şirketin yapım ve işletmesini üstleneceği yatı
rım ve hizmetin süresinin belirlenmesinde, yap-işlet-devret modelinin amacına ve tanımına uygun 
olarak, kâr dahil yatınm bedelinin ve yatırım için sağlanan kredilerin geri ödeme süresi ile bu mo
del çerçevesinde yaptırılacak yatınm projesinin mahiyeti, yatınmı gerçekleştirmek için gerekli ser
mayenin miktarı ve yatmm, tesis ve hizmetin, işletme esaslannın dikkate alınması gerekliliği vur
gulanmak suretiyle, süre belirlenmesinde keyfî uygulamalann önlenmesi ve model dışına çıkacak 
veya modelin amacını aşacak biçimde süre belirlenmesi imkânının ortadan kaldırılması amaçlan
mıştır. 

Madde 8. — Bu madde ile sermaye şirketi veya yabancı şirkettarafmdan, üstlenilen yatınmın 
gerçekleşmesi sonucunda üretilen mal ve hizmetin karşılığı olarak, bunlan satın alacak idare veya 
hizmetten yararlanan kişiler tarafından ödenecek ücretin, Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen 
Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak usul ve esaslar uyannca idarenin bağlı veya ilgili 
bulunduğu bakan tarafından belirlenmesi esası kabul edilerek mal veya hizmetin kamu eliyle üre-
tilmesindeki ücret politikaları ile paralellik sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 9. — Bu Kanun hükümlerine göre sermaye şirketi veya yabancı şirket tarafından ger
çekleştirilen yatınm veya üretilen hizmet, sözleşmenin sona ermesi ile birlikte, borç ye taahhütler
den arındınlmış, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda, şirket tarafından hiçbir bedel dalep edil
meksizin ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden idareye geçer. Devir, yatırım ve 
hizmetle ilgili her türlü tesis ve müştemilatı kapsadığı gibi hiç kuşkusuz mal ve hizmet üretme ve 
bunu rekabet ortamı içerisinde pazarlama hakkını da kapsamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 669) 
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Madde 10. — Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılması kararlaştırılan yatırım ve hiz
metler için kamulaştırma ihtiyacı doğduğunda, bu işlemlerin, idarece Kamulaştırma Kanunu hü
kümlerine göre yapılması esas alınmış olup, kamulaştırılan taşınmazın mülkiyetinin idareye ait ol
duğu açıkça hükme bağlanmıştır. 

, Maddede ayrıca, yatırım veya hizmet gereği yapılacak kamulaştırmanın bedelinin, işin mahi
yeti dikkate alınarak kısmen veya tamamen sermaye şirketi veya yabancı şirket tarafından ödenme
si istenildiğinde bunun sözleşmelerle düzenlenebileceği belirtilmiştir. 

Madde 11. — Bu Kanunda ve Kanunun 4 üncü maddesinde sözü edilen Bakanlar Kurulu Ka
rarında belirlenen esas ve usullere göre yapılacak sözleşmeler gereği yap-işlet-devret modeli çer
çevesinde gerçekleştirilecek yatırım projeleri için bu projeleri gerçekleştirecek şirketlere verilecek 
garantiler belirtilmiş olup, hangi garantilerin, hangi yatırım ve hizmet projesi için verilebileceği ve 
bu konuda garanti verme yetkisinin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu bakana ait 
bulunduğu maddede belirtilmiştir. 

Madde 12. — Bu Kanunun kapsamındaki yatırımlarda vergilendirme, toplam yatırım tutarını, 
dolayısıyla sağlanacak kredi miktarını artıracağından ve bu durum yap-işlet-devret modeli çerçe
vesinde yatırım ve hizmet gerçekleştirilmesi ile tam bir uyum sağlamadığından, Kanunun 2 nci 
maddesinde belirtilen konularda ve yap-işlet-devret modeli çerçevesinde idare ile sermaye şirketi 
veya yabancı-şirketin yapacağı bütün iş ve işlemler 11.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Kanuna göre alı
nan damga vergisi ile 17.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Kanun uyarınca alınan harçlardan muaf tutul
muştur. 

Madde 13. — Bu Kanun kapsamındaki yatırım ve hizmet alanlarından kamunun çekilmesini 
değil özel kesimin bu alana dahil edilmesinin sağlanmasına yönelik yap-işlet-devret modeli çerçe
vesinde, idarenin yanısıra, sermaye şirketleri veya yabancı şirketler tarafından yapılan bütün iş ve 
işlemlerin de Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabi tutulması suretiyle, söz-
konusu yatırım ve hizmetleri kendi kanunî düzenlemeleri gereği yapmakla yükümlü kamu idarele
ri ile, bu durumun istisnasını oluşturan şirketler yönünden, denetim konusunda paralellik sağlan
ması amaçlanmıştır. 

Madde 14. — Herhangi bir öncelik sırası olmaksızın ve idarenin hareket alanını daraltmak 
amacıyla bu maddede yer alan kanun hükümleri saklı tutulmuştur. 

Madde 15. — İleri teknoloji ve yüksek maddî kaynak gerektiren yatırım ve hizmet alanların
da, bu Kanuna ve Kanunun 4 üncü maddesinde öngörülen Bakanlar Kurulu Kararına göre yap-iş
let-devret modeli ile gerçekleştirilecek yatırımların 10.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununa tabi olmadığı maddede hükme bağlanmıştır. 

Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yatırım ve hizmet gerçekleştirilmesi, hiçbir şekilde yatı
rım ve hizmetin bir sermaye şirketine veya yabancı şirkete devri anlamında olmadığından; aksine, 
özel kesimin kamu kesimi yanına çekilmesi ve rekabet ortamı içerisinde tekel oluşturmayacak bi
çimde mal ve hizmet üretimi amaçlandığından ve bu Kanunda yer alan düzenlemeler ile konunun 
kanuni çerçevesi ile modeli oluşturduğundan; her hangi bir tereddüte mahal vermemek için 10 Ha
ziran 1326 tarihli Kanun ile 25.6.1932 tarihli ve 2025 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmayaca
ğı hususu özel bir hüküm konulmak suretiyle açıklığa kavuşturulmuştur. 

Madde 16. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 17. — Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 669) 



— 4 — -

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No.:11712 
Karar No.: 61 2.6.1994 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bakanlar Kurulunca 30.5.1994 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 

ve Başkanlıkça 31.5.1994 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin 
yap-işlet-devret modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 
2.6.1994 tarihinde yaptığı 57 nci birleşimde Hükümeti temsilen Maliye Bakanının başkanlığında 
Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla ince
lenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, değişen ye gelişen dünya ekonomisine paralel olarak, ülkemizde de rekabete da
yalı pazar ekonomisine geçilmesi nedemyle, Devletin foksiyonlan ve görev alanlannda değişiklik 
yapılması ihtiyacı doğmuştur, ileri teknoloji ve yüksek finansman gerektiren bazı yatırım ve hiz
metlerin, yalnızca bütçe kaynaklarından karşılanarak kamu idareleri eliyle yürütülmesi uygulama
sının yamsıra, yerli veya yabancı özel sektörün de yer aldığı bir finansman modeli olan yap-işlet-
devret modeline yer verilmesi, ekonomik kaynak sorunlarına çözüm getirilmesi, yatırımların hız
lanması ve işsizliğin önlenmesi gibi hususlarda olumlu gelişmelere neden olacaktır. 

Tasarı ile, ileri teknoloji ve yüksek maddî kaynak gerektiren bazı yatırım ve hizmetlerin yap-
işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Yapılan görüşmelerde; tasarının önemine işaret edilerek yap-işlet-devret modelinin Türki
ye'nin ekonomik yapısı dikkate alındığında yararlı sonuçlar sağlayacağı ifade edilmiş ve bu görüş
meleri takiben, tasan ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin görüşülmesi
ne geçilmiştir. 

Tasannın; 
. — "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinin (d) bendinde yer alan parantez içi hükmün fonlan 

da kapsayacak şekilde düzenlenmesi suretiyle, 
— 1, 2,4, 5 ,6 ,7 ,8 ,9 , 10,11,12,13,14 ve 15 inci maddeleri aynen, 
kabul edilmiştir. 
3096 ve 3465 sayılı kanunlar kapsamında idare ile sözleşmeleri sonuçlandırılarak, idarenin 

bağlı veya ilgili olduğu Bakan tarafından onaylanmış olan ve çalışmaları halen devam eden proje
lere bu Kanunun 4 ve 8 inci maddelerinin uygulanmayacağına ilişkin bir hüküm tasarıya Geçici 1 
inci madde olarak ilave edilmiştir. 

— Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 16 ve 17 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
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Başkan 
İlyas Aktaş 

Samsun 
Sözcü 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 
Üye 

Timurçin Savaş 
Adana 

Üye 
M. Nedim Budak 

Ankara 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
İmzada bulunamadı 

Üye 
A. Adnan Türkoğlu 

Çorum 
Üye 

Yahya Uslu 
Manisa 

Üye 
Abdullah Gül 

Kayseri 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
' İmzada bulunamadı 

Üye 
Münir Doğan Olmeztoprak 

Malatya 

Üye 
Doğan Baran 

Niğde 

Başkanvekili 
Mehmet Dönen 

Hatay 
Kâtip 

Hayrı Doğan 
Antalya 

Üye 
Bilal Güngör 

Ankara 
Üye 

Melih Pabuççuoğlu 
Balıkesir 

Üye 
Nevfel Şahin 
Çanakkale 

... Üye 
İsmail Köse 

Erzurum 
Üye 

Osman Develioğlu 
Kayseri 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 

Üye 
Mustafa Yılmaz 

Malatya 

Üye 
Nevşat Özer 

Muğla 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Yaşar Topçu 

Sinop 
Üye 

Köray Aydın 
Trabzon 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması 
Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı kamu kurum ve kuruluşlannca (kamu iktisadi teşebbüsleri 

dahil) ifa edilen, ileri teknoloji ve yüksek maddî kaynak gerektiren bazı yatınm ve hizmetlerin, 
yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılmasını sağlamaktır. 

Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi, 

kanalizasyon, haberleşme, enerji, üretim, iletim, dağıtım, maden ve işletmeleri, fabrika ve benzeri 
tesisler, çevre kirliliğinim önleyici yatırımlar, otoyol, demiryolu, yeraltı ve yerüstü otoparkı ve si
vil kullanıma yönelik deniz ve hava limanlan ve benzeri yatınm ve hizmetlerin yaptırılması, işle
tilmesi ve devredilmesi konulannda, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde sermaye şirketlerinin ve
ya yabancı şirketlerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

Birinci fıkrada öngörülen yatınm ve hizmetlerin bu Kanuna göre sermaye şirketleri veya 
yabancı şirketler eli ile gerçekleştirilmesi bu yatınm ve hizmetlerin, ilgili kamu kurum ve kuru-
luşları (kamu iktisadî deşebbüsleri dahil) tarafından görülmesine ilişkin kanunlann istisnasını teşkil 
eder. 

Tanımlar 
MADDE 3. — Bü Kanunda geçen; 
a) Yap-İşlet-Devret Modeli: İleri teknoloji ve yüksek maddî kaynak ihtiyacı duyulan proje

lerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen özel bir finansman modeli olup, yatırım 
bedelinin (elde edilecek kâr dahil) sermaye şirketine veya yabancı şirkete, şirketin işletme süresi 
içerisinde ürettiği mal veya hizmetin idare veya hizmetten yararlananlarca satın alınması suretiyle 
ödenmesini, 

b) Sermaye Şirketi: Türkiye Cumhuriyeti Kanunlanna göre kurulmuş veya kurulacak olan ve 
gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlannın da (kamu iktisadi teşebbüsleri dahil) ortak olduğu ve 
bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen Bakanlar Kurulu Karannda öngörülen şartlan taşıyan 
anonim şirketi, 

c) Yabancı şirket: 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümleri uyarınca Tür
kiye'de faaliyetde bulunmasına izin verilen kuruluşu, 

d) İdare : Yüksek Planlama Kurulunca bu Kanunda öngörülen yatınm ve hizmetleri yap-işlet-
devret modeli çerçevesinde yaptırmak üzere sermeye şirketi veya yabancı şirket ile sözleşme yap
maya yetkili kılman ve hizmetin aslî sahibi olan kamu kurum ve kuruluşlarını (kamu iktisadî teşeb
büsleri dahil), 

ifade eder. 
Yetki 
MADDE 4. — Bu Kanunun 2 nci maddesinde öngörülen yatırım ve hizmetlerin yap-işlet-

devret kmodeli çerçevesinde sermaye şirketleri veya yabancı şirketler eli ile gerçekleştirilmesin
deki usul ve esaslar; bu şirketlerde aranılacak özellikler, sözleşmelerin kapsamı, yatırım sonucu 
oluşacak mal ve hizmetlerin ücretinin belirlenmesinde uygulanacak kriterler ve konuya ilişkin 
diğer ilkelere yer verilmek suretkiylc Maliye, Bayındırlık ve İskân, Ulaştırma, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar bakanlıkları, Devlet Planlama Teşkilatı ile Hazine ve Dışticaret müsteşarlıklarınca 
müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulur. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlct-Dcvrct Modeli Çerçevesinde Yaptırılması 
Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam 
MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tanımlar 
MADDE 3. - Bu Kanunda geçen; 
a) Yap-İşlet-Devret Modeli: İleri teknoloji ve yüksek maddî kaynak ihtiyacı duyulan projele

rin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen özel bir finansman modeli olup, yatırım be
delinin (elde edilecek kâr dahil) sermaye şirketine veya yabancı şirkete, şirketin işletme süresi içe
risinde ürettiği mal veya hizmetin idare veya hizmetten yararlananlarca satın alınması suretiyle 
ödenmesini. 

b) Sermaye Şirketi: Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş veya kurulacak olan ve 
gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarının da (kamu iktisadî teşebbüsleri dahil) ortak olduğu ve 
bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen Bakanlar Kurulu Kararında öngörülen şartlan taşıyan 
anonim şirketi, 

c) Yabancı Şirket: 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümleri uyarınca Türki
ye'de faaliyette bulunmasına izin verilen kuruluşu, 

d) İdare : Yüksek Planlama Kurulunca bu Kanunda öngörülen yatınm ve hizmetleri yap-işlet-
devret modeli çerçevesinde yaptırmak üzere sermaye şirketi veya yabancı şirket ile sözleşme yap
maya yetkili kılınan ve hizmetin aslî sahibi olan kamu kurum ve kuruluşlannı (kamu iktisadî teşeb
büsleri ve fonları dahil) 

ifade eder. 

Yetki 
MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Bu Kanunda öngörülen yatırım ve hizmetleri yap-işlet-devret modeline göre yaptırmak isteyen 
idare Yüksek Planlama Kuruluna müracaat eder ve bu Kurulun izninden sonra sermaye şirketi veya 
yabancı şirketle sözleşme imzalayabilir. 

Sözleşme 
MADDE 5. — Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen idare ile sermaye şirketi veya yabancı 

şirket arasında imtiyaz teşkil etmeyecek nitelikte bir sözleşme yapılır. Bu sözleşme özel hukuk 
hükümlerine tabidir. 

Sorumluluk ve Tazminat 
MADDE 6. — Yatırım ve/veya hizmetin belirlenen süre içerisinde projelendirilmesi, finans

manı, kurulması ve işletilmesinden sermaye şirketi veya yabancı şirket sorumludur. Bu şirketlerin 
sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde idarenin uğrayacağı zararın 
tazminine ilişkin hükümler sözleşmede yer alır. 

Süre 
MADDE 7. — Yapılacak sözleşmelerde sermaye şirketinin veya yabancı şirketin yapım ve 

işletmesini üstleneceği yatırım ve hizmetin süresinin belirlenmesinde yatırım bedelinin (elde edile
cek kâr dahil) ve yatırım için sağlanan kredilerin geri ödeme süresi ile projenin mahiyeti, ser
mayenin miktarı ve işletme esasları dikkate alınır. Sözleşmelerin süresi 49 yıldan fazla olamaz. 

Ücret 
MADDE 8. — Bu kanuna göre yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilecek yatırım sonucu 

üretilecek mal ve/veya hizmetlerin karşılığı olarak ödenecek ücretler 4 üncü maddeye göre 
Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak usûl ve esaslar uyarınca idarenin bağlı veya ilgili 
bulunduğu bakan tarafından belirlenir. 

Devir 
MADDE 9. — Bu Kanuna göre sermaye şirketi veya yabancı şirket tarafından yapılan yatırım 

ve hizmetler, sözleşmenin sona ermesi ile birlikte her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, 
çalışır ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak kendiliğinden idareye geçer. 

Kamulaştırma 
MADDE 10. — Bu Kanunda öngörülen yatırım ve hizmetler için gerekli kamulaştırma işlem

leri idare tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapılır. Kamulaştınlan 
taşınmazın mülkiyeti idareye aittir. Kamulaştırma bedelinin tamamen veya kısmen sermaye şirketi 
veya yabancı şirketçe ödenmesi hususu idare ile bu şirketler arasında yapılacak sözleşmelerde 
hükme bağlanabilir. • 

Garantiler 
MADDE 11. — 4 üncü maddeye göre yürürlüğe konulacak Bakanlar Kurulu kararında belir

lenen esas ve usuller uyarınca aktedilen sözleşmeler gereği, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde
ki yatırım projeleri için idare adına sermaye şirketlerine veya yabancı şirketlere, mal ve hizmet be
dellerine ilişkin olarak ödeme garantisi vermeye; gerektiğinde, proje ile ilgili sözleşme ve eklerin
deki koşullara uygun olarak köprü krediler sağlamaya veya sağlanacak krediler için kısmen veya 
tamamen geri ödeme garantisi vermeye ve bu çerçevede malî yükümlülük altına giren fonlar lehi
ne garanti vermeye ve garanti koşullarını belirlemeye Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının bağlı 
olduğu bakan yetkilidir. 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Sözleşme 
MADDE 5. - Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sorumluluk ve Tazminat 
MADDE 6. -Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Süre 
MADDE 7. - Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ücret 
MADDE 8. -Tasarının 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Devir 
MADDE 9. - Tasarının 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kamulaştırma 
MADDE 10. - Tasarının 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Garantiler 
MADDE 11. -Tasarının 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 669) 



— 10 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Muafiyetler 
MADDE 12. — 2 nci maddede belirtilen konularda ve yap-işlet-devret modeli çerçevesinde 

idare ile sermaye şirketi veya yabancı şirketin yapacağı bütün iş ve işlemler 1.7.1964 tarihli ve 488 
sayılı Kanuna göre alınan damga vergisi ile 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Kanun Uyarınca alınan 
harçlardan muaftır. 

Denetim 
MADDE 13. — Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde idare ile sermaye şirketi veya yabancı 

şirket tarafından yapılan bütün iş ve işlemler Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi
ne tabidir. 

Saklı Tutulan Kanun Hükümleri 
MADDE 14. - 4.12.1984 tarihli ve 3096 sayılı, 28.5.1988 tarihli ve 3465 sayılı kanunların 

hükümleri saklıdır. 
Uygulanmayacak Kanun Hükümleri 
MADDE 15. — 4 üncü maddede belirtilen Bakanlar kurulu kararına göre gerçekleştirilecek 

yatırımlar 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabi değildir. Bu Kanuna göre 
yapılacak yatırım ve hizmetler hakkında 10 Haziran 1326 tarihli Menafıi Umumiycye Müteallik 
Imtiyazat Hakkında Kanun ile 25.6.1932 tarihli ve 2025 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Tasarının 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Denetim 
MADDE 13. -Tasarının 13 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Saklı Tutulan Kanun Hükümleri 
MADDE 14. - Tasarının 14 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Uygulanmayacak Kanun Hükümleri 
MADDE 15. -Tasarının 15 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte 3096 ve 3465 sayılı kanunlar kap

samında idare ile sözleşmeleri sonuçlandırılarak, idarenin bağlı veya ilgili olduğu Bakan tarafından 
onaylanmış olan ve çalışmaları halen devam eden projelere işbu Kanunun 4 ve 8 inci madde 
hükümleri uygulanmaz. 

Muafiyetler 
MADDE 12. -
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 16. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 17. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
M. Karayalçın 
Devlet Bakanı 

Y. Aktuna 

Devlet Bakanı 
/. Tez 

Devlet Bakanı 
T.Akyol 

Devlet Bakanı 
N. Kurt 

Devlet Bakanı 
C. Erhan 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Milli Savunma Bakanı 
M.Gölhan 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Ayaz 

Sağlık Bakanı 
M.K. Dinç 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V. 
H. Ekinci 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı V. 
M. Kahraman 
Orman Bakanı 

H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
M Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ataç 

Devlet Bakanı 
B.S.Daçe 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 

N. Tekinel 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 

Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Maliye Bakanı 
/. Attila 

Bay. ve İskân Bakanı 
O. Kumbaracıbaşı 
Ulaştırma Bakanı 

M. Köstepen 
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 

M. Moğultay 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

V.Atasoy 

Turizm Bakanı 
A. Ateş 

Çevre Bakanı 
R. Akçalı 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 16. -Tasannm 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 17. - Tasarının 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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