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V . - ÖNERİLER 

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 

1. - Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına, Genel Kurulun çalışma 
gün ve saatlerine, 21 Haziran 1994 Salı ve 22 Haziran 1994 Çarşamba günlerin
de sözlü sorular ile denetim konularının görüşülmemesine ilişkin DYP Grubu 
önerisi 

VI. ~ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlı
ğa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202,1/76,1/108) (S. 
Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) 

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

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

4. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 
139) 

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

6. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 
10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488,2/9,2/536) (S. Sayı
s ı : 283) t 

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

8. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) 

9. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 
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10. - 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 Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 
58'e 1 inci Ek) 

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

12. - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14,1/155) (S. Sayısı: 112) 

13. - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler
de Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılma
sına 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) 

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

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

16. - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166,1/505) (S. Sayısı : 322) 

17. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, haksız. 
ve keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı 
Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Mec
lis 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) 

109 

109 

109 
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- 20. - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Ka

nun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 
395) 111 

21. - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404) 111 

22. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ye 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 İddi
asıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları, Işın Çelebi, İs
met Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Ta
rım ve Köyişleri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı 
Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Hakların
da Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Ko
misyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) 111 

23. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savun
ma Komisyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) 111 

24. - Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/616) (S. Sayısı: 606) 111 

25. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) 112 

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) 112 

27. - Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
mede Değişiklik Yapılmasına İlişkin 474 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
Plan ve Bütçe Komisyonu Mütalaası ve Dışişleri ve Anayasa komisyonları rapor
ları (1/47, 1/57, 1/320) (S. Sayısı: 632) 112 

28 - Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Yeniden Teş
kilatlanmasına Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 29 Nisan 1969 
Tarihli ve 1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu ile 13 Aralık 1983 Tarihli ve 178 Sayılı 
ve 2 Temmuz 1993 Tarihli ve 485 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması 112:117,118:125, 
Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 126:175,176:181, 
Raporu ((1/721) (S. Say ısı: 692) 193:197 
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VII.-SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 117 
1. - Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin, Bitlis Milletvekili Edip Safder 

Gaydalı'nın konuşmasında, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendi
sine atfettiği iddiasıyla konuşması 117:118 

VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 182 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ .182 
1. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kamu Ortaklığı idaresi 

Başkanının görevden alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Abdullah Aykon Doğan'ın yazılı cevabı (7/3816) jg2 

2. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ev kadınlarına ve gençlere 
verilen iş edinme kredisine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Abdullah Aykon Doğan'ın yazılı cevabı (7/3854) jg3 

3. - Manisa Milletvekili Faruk Şaydam'ın, Manisa-Sarıgöl-Bağlıca Köyü ve 
civarında afet mağduru çiftçilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/3970) 184 

4. - Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van Et ve Balık Kurumunun 
satılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah 
Aykon Doğan'ın yazılı cevabı (7/4132) 185 

5. -İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, AŞOT'un hizmete ne zaman 
gireceğine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı 
cevabı (7/4188) 186 

6. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Türkiye'nin su rezervine ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı 
(7/4483) 1 8 7 : 1 8 9 

7. - Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SHP bölge toplantısının 
Karayolları Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldığı iddiasına ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı 
(7/4484) 190 

8. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bursa Merkez Orman İşletme 
Müdürlüğünde bir işçiye kadro verildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Orman 
Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/4604) 191:192 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler, İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetki
lerinin Belirlenmesine Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent 
Enstitüsünün Yeniden Teşkilatlanmasına, Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine; 29 Ni
san 1969 Tarihli ve 1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu ile 3 Aralık 1993 Tarihli 178 Sayılı ve 2 Tem
muz 1993 Tarihli ve 485 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Hükmünde Kararnameler çıkarılması amacıyla yetki verilmesine dair kanun tasarılarının, 
Anayasa Komisyonu yerine, doğrudan Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; İçtüzüğün 
74 üncü maddesine göre, itirazı olduğuna ilişkin bir konuşma yaptı. 

Başkanlıkça, bu konuşmanın bugün Meclis Başkanına ulaştırılacağı; Meclis Başkanının da, bu 
konuşmanın ışığında, kararını gözden geçirerek yeni kararını ilgililere bildireceğinin sanıldığına 
ve; 

10.5.1994 tarihli ve 101 inci ve 12.5.1994 tarihli 103 üncü birleşimlerde de benzer itirazlar ya
pıldığına ve Meclis Başkanının nihaî kararı belli oluncaya kadar, Plan ve Bütçe Komisyonunun, 
kendisine havale edilen söz konusu tasarıları görüşmemesi hususunda titizlik göstermesinin doğru 
olacağına mütedair kanaatları bugün de geçerli olduğuna, 

İlişkin bir açıklamada bulunuldu. 

İstanbul Milletvekilleri: 

Mehmet Sevigen'in, son günlerde belediyelerde topluca işten çıkarmalara; 

Halil Orhan Ergüder'in, Memurin Muhakemat Kanununun günün şartlarına uygun olarak de
ğiştirilmesine 

İlişkin gündem dışı konuşmalarına İçişleri Bakanı Nahit Menteşe cevap verdi. 

Afyon Milletvekili Gaffar Yakın da, alınan son ekonomik tedbirler nedeniyle sanayide mey
dana gelen durgunluk yüzünden kredi taksit ve faizlerini ödemede güçlük çeken işadamlarıyla ban
kaların karşı karşıya getirilmeyerek, bu konuda Devletin arabuluculuk yapması gerektiğine ilişkin 
gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 10 arkadaşının, kamu çalışanlarının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/191), Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemde yerini alacağı ve 
öngörüşmesinin sırasında yapılacağı açıklandı. 

__ Endonezya Temsilciler Meclisi ile Tayland Temsilciler Meclisinin; 

Moğolistan Büyük Devlet Meclisinin; 

KKTC Cumhurbaşkanlığının, 

TBMM'den birer Parlamento heyetini ülkelerine davetlerine, icabet edilmesine ilişkin Baş
kanlık tezkereleri ile; 

İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Kanunu 
Tasarısı ve Devlet Planlama Teşkilatı ve Türk Patent Enstitüsünün Yeniden Teşkilatlanmasına, 
Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine; 29 Nisan 1969 Tarihli ve 1164 Sayılı Arsa Ofisi 
Kanunu ile 3 Aralık 1993 Tarihli ve 178 Sayılı ve 2 Temmuz 1993 Tarihli ve 485 Sayılı Kanun 
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Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin kanun hükmünde kararnameler çıkarıl
ması amacıyla yetki verilmesine dair kanun tasarılarının, Başkanlıkça havale edildiği Plan ve Büt
çe Komisyonundaki görüşmelerine 48 saat geçmeden başlanmasının, İçtüzüğün 37 nci maddesi ge
reğince Komisyona tavsiye edilmesine ilişkin DYP Grubu önerisi, 

Kabul edildi. ' 
SHP Grubuna ait olup, açık bulunan Dışişleri Komisyonu üyeliğine Kars Milletvekili Atilla 

Hun seçildi. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 

1 inci sırasında bulunan 59 ve 59'a 1 inci Ek. 
20 nci sırasında bulunan 71, 
21 inci sırasında bulunan 82, 
22 nci sırasında bulunan 139, 
23 üncü sırasında bulunan 134, 
24 üncü sırasında bulunan 283, 

, 2 5 inci sırasında bulunan 391, 
26 nci sırasında bulunan 66, 
27 nci 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, 

S. Sayılı kanun hükmünde kararnameler ve ilgili komisyon raporlarıyla; kanun tasarı ve tek
lifleri ve ilgili komisyon raporlarının görüşmeleri, komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bu
lunmadıklarından ertelendi. 

Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1/9) (S. Sayı
sı : 180), 1 inci maddesi üzerinde verilen değişiklik önergelerinin oylanması sırasında, istem üze
rine yapılan yoklamalar sonucunda, Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığın
dan; 

16 Haziran 1994 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere 21.47'de birleşime son veril
di. 

Mustafa Kalemli 
Başkanvekili 

Ali Günaydın İbrahim Halil Çelik 
Konya Şanlıurfa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
İlhan Kaya Işılay Saygın 

İzmir İzmir 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

.©-
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II. - GELEN KÂĞITLAR 
16.6.1994 Perşembe 

Raporlar 
1. - Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların 

* Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/686) (S. Sayısı: 
682) (Dağıtma tarihi: 16.6.1994) (GÜNDEME) 
- 2. - İnsan Haklan Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki 

Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı: 691) (Dağıtma tarihi: 
16.6.1994) (GÜNDEME) 

3. - Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Yeniden Teşkilatlanmasına 
Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 29 Nisan 1969 Tarihli ve 1164 Sayılı Arsa Ofisi 
Kanunu ile 3 Aralık 1993 Tarihli ve 178 Sayılı ve 2 Temmuz 1993 Tarihli ve 485 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler 
Çıkarılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporu (1/721) (S. Sayısı: 692) (Dağıtma tarihi: 16.6.1994) (GÜNDEME) 

. ©— — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefa Tanır 

KÂTİP ÜYELER: Kadir Bozkurt (Sinop), İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa) 

:@ ' 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18 inci Birleşimini açıyorum. 

III. YOKLAMA 

BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda bu
lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kahraman'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden evvel bazı arkadaşlara gündem dışı söz vereceğim. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DİŞİ KONUŞMALAR 
1. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Boğazlarla ilgili deniz trafiğine ilişkin gündem 

dışı konuşması ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in cevabı 
BAŞKAN - Sayın Bülent Akarcalı, deniz trafiği konusunda gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 16 - 25 Mayıs 

1994 tarihleri arasında Londra'da Uluslararası Denizcilik Örgütünün bir toplantısı olmuştur. Bu 
toplantıda Türk heyeti; Denizcilik Müsteşar Vekilinin Başkanlığında, Denizcilik Müsteşarlığından 
üç kişi, Deniz Kuvvetlerinden 3 subay, Deniz Ticaret Odasının 1 temsilcisi olmak üzere toplam 8 
kişiyle temsil edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu toplantıda, bu heyetin arkasındaki siyasî iradenin yokluğu nedeniyle 
alınmış olan temel karar şudur: İstanbul ve Çanakkale Boğazlanyla ilgili olarak tüm hükümranlık 
haklarımız uluslararası kuruluşlara devredilmiştir. Hükümet daha uyanmamıştır. Basınımız bu ko
nuya yeni el atmıştır. Hiçbir yorum yapmadan eldeki resmî rapordan size okuyorum; 

"Bu toplantıda Türkiye'nin tezini savunma yerine, yapılan çalışmalarda, Türkiye'yi ilgilendi
ren, yalnız ve yalnız millî hukuka bağlı olan, hatta tüzükte bile yer almaması gereken fiili uygula
malar gereksiz bir şekilde îngilizceye çevrilip, uluslararası kuruluşun gereksiz bilgisine sunulmuş
tur. Sonuç olarak, yapılan toplantıda, Rusya Federasyonuyla, Kıbrıs Rum Yönetiminin işbirliği sa
yesinde Türkiye'nin tüm tezleri reddedilmiş bulunmaktadır." 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de 1 Temmuzdan itibaren uygulanacağı iddia edilen tüzüğün 
nasıl uygulanacağına dair sorulan soruya, Türk heyetinin verdiği cevabı size okuyorum : "Heyet: 
Türkiye, bu tüzüğün yalnız ve yalnız Tük gemilerini bağladığını, diğer gemileri bağlamadığını 
açıklamıştır." 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Olmaz böyle şey, rezalet bu... 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakınız, aylardır uyutulduğumuz 
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bir konuyu size açıklıyorum : İstanbul'daki tanker faciasından sonra, bunlara önlem alacağını id
dia etmiş olan Hükümetin Londra'ya gönderdiği heyet şunu diyor: "Bizim hazırladığımız tüzük bir 
aldatmacadır; Türkiye'nin dışında başka hiçbir gemiyi bağlamamaktadır" Verdikleri cevap aynen 
budur... "Bunun üzerine Lloyd Yun List Gazetesi 24 Mayıs 1994 tarihli yazısında, 'Grup -yani ya
pılan toplantıdaki grup- boğazlardaki katı kontrol düzenlemelerini protesto etmiş, Türkler geri çe
kilmişlerdir' diye manşet atmıştır." (Gürültüler) 

İktidardaki sayın arkadaşlarımız, böylesine millî bir konuya ilgi duyuyorlarsa lütfen dinlesin
ler. 

"...Bundan daha önemlisi, Türk heyeti, kaderini bir Yunanlıya teslim etmiştir. İlgili bölümün 
başkanı olan Bay Mitropulos'un daveti üzerine heyetimiz, belgede yapılacak düzenlemelerin, Yu
nanlıların öngördüğü şekilde yapılmasını kabul etmiştir. 

'Tüm düzenlemelerin, Montrö Sözleşmesi ve deniz hukukuna uygun olması gerekir' şeklinde
ki ifade, Yunanlı tarafından "Kıyı ülkesinin yapacağı tüm düzenlemeler, bu kural ve tavsiyelerle 
tam uyum haline getirilmiş olacaktır' diye değiştirilmiş; heyetimiz buna itiraz etmemiş; sonuç bil
dirisinde, yine aynı Yunanlının kendi inisiyatifiyle yapmış olduğu eklemeyle, sonuç şuna bağlan
mıştır : ' Komite, Türk boğazlarına ilişkin bütün kuralları ve ek kural ve tavsiyeleri onaylamıştır." 
Dikkat ediniz; Türkiye'nin tekliflerini onaylamış değildir, Yunanlı başkanın tekliflerini onaylamış
tır. Kıyı ülkesinin tüm düzenlemeleri, bu kural ve tavsiyeler ile tam uyum halinde olacaktır. Yani, 
Sayın Hükümetin, "Yaptığımız tüzükle boğazlan kontrol altına aldık" dediği olay, aslında, Yunan
lı Mitropulos'un ortaya koyduğu kurallara göre yapılacaktır bundan böyle. Elimde bulunan şu bel
ge resmî belgedir, ben bir yorum yapmıyorum. 

Devam ediyorum "Aslında, Uluslararası Denizcilik Örgütündeki görevli Yunanlıların da yer 
aldığı bir tertibe adım adım gidilmiş; neticede Türkiye, Uluslararası Deniz Örgütünce kabul edilen 
kural ve tavsiyeler dışında boğazlarla ilgili bir düzenleme yapamayacak duruma gelmiştir. Bu bel
ge, Türkiye'nin, bundan böyle, boğazlar bölgesinde iç hukukla düzenleme yapmasına mani olacak; 
en azından, sürekli sorunlara yol açacak, boğazlarla ilgili düzenlemelerin, uluslararası anlaşmala
rın maddesine göre işlem görmesi gibi, egemenlik hakkımıza aykırı bir uygulamaya yol açacaktır. 

Başka bir deyişle, biz bu toplantıda yapılmış olan hatalar nedeniyle, tamamen iç hukuka göre, 
millî haklarımızı, uluslararası bir belgeye devretmiş bulunmaktayız" 

Değerli arkadaşlarım, yapılan gaflar bununla sınırlı kalmamıştır. Bizim itirazlarımızın hiçbiri 
belgede yer almamıştır, çünkü itirazımız olmamıştır. Ama, bizim götürdüğümüz tekliflerin hepsi
ne Rusya Federasyonu'nun, Kıbrıs Rum Yönetiminin ve Bulgaristan'ın itirazları eklenmiştir. 

Burada yapılan toplantılarda ortaya bir de şu çıkmıştır : Yunanistan 1994 yılı içerisinde, 178 
adet büyük tanker alarak -ki bazı armatörler Kıbrıslı Rum armatörlerdir- tanker filosuna 12 milyon 
DVVT'luk ilave yapmıştır. Bu tankerlerin müstakbel kullanım amacı, Karadeniz'deki Rus limanla
rına gelen petrolün boğazlar üzerinden taşınmasıdır. Başka bir deyişle; Yunanlılar, Kıbrıs Rum Ke
simi ve Rusya, koordineli çalışarak, bizim, Türkiye üzerinden geçirmek istediğimz, petrol boru hat
larına karşılık olan, Boğazlar üzerinden gemiyle geçecek petrolün, Kıbrıs Rum armatörleri, Yunan 
armatörleri ve Rus petrolü olması şeklindeki imkânı şimdiden sağlamışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, raporda aynen şöyle denilmektedir : "Millî mevzuatımıza göre, kendi 
hakkımız olan, millî hakkımız olan bir hakkı, uluslararası bir kuruluşa sormamız her şeyden önce 
bir siyasî karardır. "Şimdi soruyorum : İç hukumuza, millî hukukumuza ait bir hakkı, uluslararası 
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anlaşmalara, uluslararası platforma götürmenin siyasî kararını kim vermiştir, nasıl vermişlerdir ve 
kimden izin almışlardır? Bu Meclisten mi izin almışlardır, Hükümetten mi izin almışlardır? 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Siyasî karar değil; siyasî skandal... 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, varılan nokta son derece vahimdir. 
Bu konuda, Boğazlardan geçişte, iyi ilişkilerde olduğumuz zehabı bize verilmiş olan, kimi ülkeler 
de, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, tamamen Rusya Federasyonunun politikası çerçevesinde dav
ranmışlardır. Batı ülkelerinden, Amerika Birleşik Devletleri hariç, hiçbiri, açık destek vermemiş
lerdir. Anlaşılmayan bir şey, Umman bile, Rusya'nın yönünde oyunu kullanmıştır. 

Hükümetin ya da bu konudan ucuz zafer sonucu çıkarmak isteyenlerin, gereksiz olarak, dik
katleri üstümüze çekecek şekildeki demeçleri ve toplantının bittiği saatte "boğaz zaferi" şeklinde 
basın ajanslarına verilen acul açıklamaların, durumu daha da kötüleştirdiği kesindir. Bunların hep
si, devletin resmî raporundan okuduğum yazılardır. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, "MSC 63 Sonuç Belgesi" olarak tanımlanan belgeye göre, Tür
kiye, bundan böyle, Türk boğazlan trafik düzeniyle ilgili yapacağı tüm düzenlemeleri, Uluslarara
sı Denizcilik Örgütü tarafından kabul edilen bu kural ve tavsiyelere tam olarak uyacak şekilde yap
mayı kabul etmiştir. Buradan, bu olayı sizlere mümkün olduğu kadar, yoruma kaçmadan, sade bir 
şekilde anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'nin bu haklarını, başka devletlere vermenin bir tanımı var
dır, bu tanımın da Anayasada müeyyidesi vardır. Onu buradan söylemek istemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bunun sonucu olarak, bu kabulleniş, bugüne kadar millî yetkimizdeki 
bir uygulama hakkının uluslararası yetkiye devri anlamındadır. 

Sonuç olarak, Boğazlarda bundan sonra yapacağımız düzenlemeler tartışmalı bir hale gelmiş
tir. Boğazlarda yetkilerimiz ve boğazların statüsü, gereksiz yere tartışmaya açılmıştır. 

Ayrıca, kabul edilen bu kararlar çerçevesinde, 1 Temmuz tarihinden itibaren devreye gireceği 
iddia edilen tüzüğün, hiçbir zorlayıcı hükmü kalmamıştır. Tüzük, icbar edici olmaktan çıkıp; tav
siye edici niteliğini bile kaybetmiştir. Çünkü, İngilizce "recommend" "tavsiye eder" kelimesi bile 
değiştirilip, "may" yani, "istenirse" şekline çevrilmiştir. Türkiye, tüzüğün icbar eden hükümlerini 
uygulatmakta çok ciddî güçlüklerle karşı karşıya kalacaktır. 

Ayrıca, bu tüzüğün,"yalnız Türk gemilerini kapsar" şekilde oradaki heyetin ifade etmiş olma
sı neticesinde, Batılı ülkeler, millî olarak uygulamayı kabul edeceklerinden, sadece kendi gemile
rimize bir kısıtlama getirmiş olacağız/Başka bir deyişle, Türkiye, zaten sıkıntıda olan, sayısı az 
olan kendi tanker filosuna kısıtlama getirecek ve Denizcilik Örgütünün raporlarına göre, büyük ço
ğunluğu Kıbrıs Rum kesimindeki armatörlere ait tankerlere, geçişte kolaylık sağlamış durumdadır. 
Ben, kesinlikle, bunların bilerek yapıldığını söylemiyorum; ortada büyük bir hata vardır; bu hatayı 
düzeltmeyle ilgili teklifimi de birazdan getireceğim. 

Değerli arkadaşlarım, burada amacımız, kesinlikle bağcıyı dövmek değildir. Bir hata yapılmış
tır, bu hatanın faturasını biz, başka bir yerde, hatayı yapanlardan isteyebiliriz. Ama, ben şimdi şunu 
diyorum : Yapılmış olan hata gerçekten vahimdir. Suçluyu bir an için aramaktan vazgeçip, bu suçu 
tamir edecek bir harekete elbirliğiyle gidelim. Bunun da bence en etkin yolu, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi olarak bir karar almamızdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, burada, bu konuda, bütün 
siyasî partilerin ittifakıyla, boğazlar konusundaki haklarımzıın ne olduğunu açık ve seçik bir şekil
de belirler. Hatta ve hatta, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu kararına, şu anda Yunanlıların Ege 
Denizinde karasularını 12 mile çıkarma konusuna, iddialarına da cevap verecek bir şekilde metnine 
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ekleyebilir. Hükümetten özellikle ricam budur. Bunun fazla kavgasını yapmak istemiyoruz. Bu 
kavgadan, bize, şu anda siyasî açıdan yarar çıksa bile, Türkiye'ye yarar çıkmaz. 

Onun için, geliniz, en kısa zamanda, siyasî partilerin grup başkanvekilleri Mecliste bu konu
yu tartışsınlar ve Hükümetimizin, devletimizin yetkili organlarının da vereceği bilgilerle, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi kapanmadan önce bu kararı alsın. Bu karar sayesinde, 1 Temmuzdan itiba
ren yürürlüğe girmesi gereken tüzüğe de ayrı bir destek verilmiş olacaktır, 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) - Ben de konuşmak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim biriniz cevap vereceksiniz. (ANAP sıralarından "konuşsunlar" sesleri) 

Buyurun Sayın Çetin. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
önce, Sayın Akarcalı'ya teşekkür ediyorum. Zira, bir süredir kamuoyunda ve basında, son derece 
yanlış, son derece gerçek dışı bazı bilgiler ortaya atılmaktadır. Yalnız, "resmî rapor" dedikleri şe
yin ne olduğunu ben bilmiyorum. O raporu kim yazdı, onu söylesinler. Meclisin tutanaklarına ge
çecek şekilde "resmî rapor" denildi; resmî raporu yazanın belli olması lazım, altında birisinin ismi 
olması lazım. Ortada, ismi olmayan ve resmî olduğu söylenen bir rapor dolaşıyor; böyle bir resmî 
rapor yok. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Bir kopyasını size takdim edeceğim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bir 

kere, şu hususu ifade edeyim. Tabiî, Sayın Akarcalı'nın duyarlılığına teşekkür ediyorum; ancak, 
ben gerçekleri de anlatmayı gerekli görüyorum. Boğazlarda yıllardır, 1936'dan bu yana kazalar ol
muş, sorunlar çıkmış; ancak, daha önce hiçbir hükümet "gelin, şu Boğazlarda ulusal hakkımız olan 
bir düzenlemeyi yapalım" dememiş. Bunu bilelim. 

Bu Hükümet, yani, bizim Hükümetimiz, oturmuş, bir tüzük hazırlamış. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Hayır Sayın Bakan ilk önce biz teklif ettik; iki yıl önce ben tek

lif ettim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) - Kendi ulusal konularını, kimseyle tar

tışmadan ve Montrö'nün temel ilkesi olan serbest geçiş hakkına dokunmadan bir tüzük düzenleme
sini getirmiştir; yani bu 49 uncu Hükümet getirmiştir bunu. Daha önce hiçbir hükümetin aklına, ge
lin şu boğazlar meselesini düzenleyelim diye bir şey gelmemiş. Bunu kabul etmemiz lazım. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Hayır kabul etmiyorum. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) - İkincisi, boğazlarda trafik düzenlemesi

ne ilişkin olarak Dünya Denizcilik Örgütü IMO bünyesinde meydana gelen son gelişmeler hakkın
da, gerçekten, bir süredir, basında da, resmî olduğu söylenen; ama, kimin yazdığı bilinmeyen, ki
min yazdığı belli olmayan bir rapora dayanarak sürekli yanlış bilgiler aktarılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, söylenenler kısaca şunlar: "Boğaz trafik düzenlemeleri, gerekli olmadı
ğı halde, IMO'ya, yani Dünya Denizcilik Örgütüne götürülmüştür." Bu, birinci iddia. İkinci iddia 
: "Türkiye'nin ulusal yetkisine dayanarak çıkardığı tüzük, bu örgüte sunulmuştur" deniyor. O, res
mî denen raporda ya da basında deniyor bunlar. Ne olduğu bilinmeyen yine o resmî raporda, ege
menlik hakkımızın Dünya Denizcilik Örgütü tarafından ipotek altına alındığı söyleniyor. 
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Ayrı bir iddia olarak; "Dünya Denizcilik Örgütü, millî trafik düzenlemelerinin uluslararası hu
kuka ve IMO kurallarına uygun olması şartını kabul etmiştir; bu da ikinci bir ipotektir. IMO'nun 
kabul ettiği bu kurallar zorlayıcı olmayıp, tavsiye niteliğindedir" deniyor. 

Değerli arkadaşlarım, olayla ilgili tüm bu söylenenler gerçek dışıdır. Şimdi, ben, gerçeğin ne 
olduğunu Yüce Meclise sunmak istiyorum. 

Bir kere, bu kuruluşun toplantısına tüzük konusu götürülmemiştir; toplantıda tüzük tartışılma
mıştır; hiçbir şekilde sözü edilmemiştir; tüzük gündeme gelmemiştir. Yani, giden bir kişi değil, gi
den bir heyet var. Emredilirse o heyeti getirir burada size konuştururuz. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - İyi olur. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) - Hiçbir şekilde, tüzük, o toplantıda ko-
nuşulmamıştır. 

O toplantıda ne konuşulmuştur?.. O toplantıya, bu tüzüğün eki olan -burada sayın bakanım 
var; daha iyi bilecektir- trafik ayırım şemaları götürülmüştür. Trafik ayırım şemalarının götürülüş 
tarihi Haziran 1993'tür. Henüz tüzük ortada yokken yapılmıştır bu. Tüzük Ocak 1994'te yayımlan
mıştır. 

Trafik ayırım şemalarının Dünya Denizcilik Örgütüne sunulmasının iki nedeni var. Bunu, den-
cilikle ilgili olan arkadaşlarımız çok daha iyi anlayacaklardır. Birinci nedeni; boğazlardaki trafik 
sorunlarını uluslararası toplumun dikkatine sunmak ve bu örgüte mal ederek, Dünya Denizcilik Ör
gütüne mal ederek, onun otoritesi ve ağırlığını arkasına almak istemiştir. Yani, trafik şemalarını ve
rerek, destek alınmak istenmiştir; tüzük götürülmemiştir; tüzük tartışılmamıştır. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul)-"Tüzük gönderilmiştir" dedim... 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) - Tabii gönderilecek efendim, herkese 
gönderildi tüzük. Yani, "Ben, bir uluslararası kural düzenliyorum, ben böyle bir tüzük çıkardım, 1 
Temmuzda yürürlüğe koyacağım" dediğiniz zaman herkese göndereceksiniz. Biz de bütün tarafla
ra yolladık. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Sayın Bakan, olayı saptırmayın. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) - Ben gizli bir tüzük çıkarmıyorum ki. 
Ben, herkesin uyması gereken bir tüzük çıkarıyorum, o tüzüğü de bütün dünyaya gönderiyorum ki, 
"Ben, 1 Temmuz 1994'ten itibaren şu tüzüğü uygulayacağım" diyorum; ama, ben tüzüğü orada tar
tışmadım. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Sayın Bakan, konu o değil, konuyu saptırmayın. 

BAŞKAN - Sayın Akarcalı, lütfen... 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) - Sadece size söylemiyorum, ben basında 
çıkanları da söylüyorum Sayın Akarcalı. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - O zaman, kimin görüşü olduğunu ayırt edin. Dinleyen ar
kadaşlar bana cevap verdiğinizi sanıyor. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMEr ÇETİN (Devamla) - Sadece size değil. Diyorum ki, tüzük 
götürülmediğine göre, benim ulusal... 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Basına basın toplantısıyla cevap verin. Burada bize cevap 
verin. 
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DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) - Size de cevap veriyorum, bir dakika 
bekleyin. 

Böyle bir usul var mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN-Efendim, lütfen... 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) - Tüzük götürülüp, tartışılmadığına göre, 
ben, millî bir hakkımı, millî irademi nasıl tartışırım? Onu söylemek istiyorum. Tüzük tartışılma
mıştır ki, ben millî irademi tartışmış olayım. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Ben, tartışıldı demiyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) - İkincisi; trafik ayırım şemalarının ulus
lararası nitelik kazanması ve Dünya Denizcilik Örgütünün temel belgelerinde yer alması için IMO 
tarafından benimsenmesi gerekmektedir. Bu bir uluslararası kuraldır. Bu kural nedeniyle götürül
müştür. Onun için, son Dünya Denizcilik Örgütü toplantısına tüzük sunulmadığı için üzerinde her
hangi bir tartışma yapılmamıştır. Sadece, trafik ayırım şemalarıyla, gemiler için ihdas edilen trafik 
şeritleri içinde kalmayarak, trafik ayırım şemalarını ihlal edecek büyük gemilere ilişkin bir dizi ku
ral ele alınmıştır. Bu konulardaki görüşmeler ve yazım işlemi, toplantı sırasında, Türkiye'nin ha
zırladığı metin esas alınarak yürütülmüştür. Sadece büyük gemilerin trafik şemaları tartışılmıştır. 

Tüzük, kapsamı itibariyle çok geniş olup, boğazlar trafiği her yönüyle kapsamlı olarak bu tü
zükte düzenlenmektedir. IMO'nun kabul ettiği kurallar ise belirli bir amaca yönelik çok dar kap
samlıdır; sadece büyük gemilerin geçişlerine ilişkindir. Bu bakımdan, tüzüğe alternatif değil, onun 
tamamlayıcısı olan bir kuraldır, onun tamamlayıcısıdır. Her ikisi de tam bir uyum içinde olmuştur 
ve toplantı da Türkiye bakımından son derece başarılı geçmiştir. 

IMO'da, tüzüğün, uluslararası hukuka ve IMO kurallarına uygun olması şartının getirilmesi 
doğaldır. Türkiye'nin bundan zarar görmesi mümkün müdür?.. Tüzük, uluslararası hukuka zaten 
uygun değil midir?.. Bizim iddiamız şu: Bu tüzük, Montrö Antlaşmasını değiştirmiyor; "serbest 
geçiş" demek, "başıboş geçiş" demek değildir; serbest geçişleri biz belirli kurallara bağlıyoruz... 
İddiamız budur ve bu da Montrö kurallarına aykırı değildir. 

Nitekim, benim, son NATO toplantısında, gerek Rus Dışişleri Bakanıyla gerek diğer bakan
larla yaptığım temaslarda, bunun, Montrö Antlaşmasına uygun olduğunu, Türkiye'nin ulusal hak
kı olduğunu, ulusal hakkını kullanarak hazırladığı tüzüğü de 1 Temmuz 1994'ten itibaren kesinlik
le uygulayacağını söylediğim gibi, bu ilgili diğer ülkelere de söylenmiştir. Eğer bu k onuda yanlış 
bir anlama varsa, bu da, bu ülkelerle konuşulur, tartışılır ve gerekirse bunlara anlatılır. 

IMO'nun, bu konuda yeni bir uluslararası hukuk yaratma yetkisi bulunmamaktadır. Aynı şe
kilde, IMO'nun, mevcut uluslararası sözleşmeleri (Montrö'yü veya başka bir sözleşmeyi) değiştir
mesi de, ortadan kaldırması da mümkün değildir. Bu bakımdan, IMO kuralları tavsiye niteliğinde
dir, bu açıdan hiçbir şeklide bağlayıcı değildir. Nitekim, daha önce Dover ve Malakka Boğazları 
ile Süveyş Kanalı için IMO'nun kabul ettiği benzer kurallar da, aynı şekilde, tavsiye niteliğindedir. 
Ancak, bunlar, deniz güvenliği konusunda en yetkili organ olan IMO'nun otoritesini yansıttığın
dan, bu tavsiyeler, dünya denizcileri için, uyulması gereken ve uygulamada yol gösteren (guide li-
ne) bir nitelik taşımaktadır. Kaldı ki, son IMO kararında, üye ülkeler, bu kural ve tavsiyelere de
nizcilerin uymasını sağlamak yükümlülüğünü de üstlenmişlerdir. 
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Bu konuda kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği kanısındayım. Bu konuyu getirdiği için Sayın 
Akarcalı'ya teşekkür ediyorum. Böyle bir resmî rapor yoktur. O resmî rapor kimdeyse, bize, dev
lete getirsin. Kim hazırlamışsa, isim verilsin. Herhangi bir elemanın, bir rapor hazırlamış ve bunu 
da herhangi bir kişiye vermiş olması, ona resmî bir nitelik kazandırmaz. Resmî niteliği olan rapor, 
devlete verilen rapordur. O heyette bulunan arkadaşlarımızdan birisi, böyle bir raporu özel hazırla
mışsa, o arkadaşımızın görevi, o raporu devlete vermektir. O konuda da -yanlış bilgilendirme açı
sından- gerekli tahkikat açılmıştır, açılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, egemenlik hakkımızın devredilmesi söz konusu değildir ve kesinlikle, 
hiçbir millî hakkımız, uluslararası kuruluşların ya da örgütlerin tartışmasına götürülmemiştir. Tü
züğün uygulanması kesindir; 1 Temmuzdan itibaren uygulanacaktır. Yıllardır hepimizin, hepinizin 
önünde olan bu konu, uzun hazırlıklardan sonra Hükümetimizce hazırlanmış, bitirilmiş ve uygula
maya konmuştur. Ortada bir. suç yoktur, suçlu yoktur. Benim kanıma göre, o toplantıya katılanları 
da kutlamak lazımdır. Hiçbir şekilde de, Türkiye'nin ulusal yararına karşı hiçbir karar alınamamış
tır. Böyle bir karar alınmışsa, Sayın Akarcalı'nın kuşkusu olmasın, bu konu Parlamentoya getirilir, 
Parlamentonun desteği alınır. Ulusal yararımızın gerektirdiği bütün kararları, kesinlikle Parlamen
tomuzun desteğiyle götüreceğiz ve o şekilde yerine getireceğiz. 

Bu konuda Sayın Akarcalı'nın gösterdiği duyarlılığa teşekkür ediyorum. Hangi rapor ise, ko
nu kesinlikle yanlış yansıtılmıştır; öyle bir şey söz konusu değildir. Bana bu olanağı verdikleri için 
kendisine ve Yüce Kurula saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ENGİN GÜNER (İstanbul)-Müsaade eder misiniz efendim... 

Sayın Bakan konuşmasında, "boğazlardan geçiş güvenliği için, bunu ilk düşünen ve tedbir 
alan 49 uncu Hükümet olmuştur; bundan önceki partiler, iktidarlar bunu düşünmemişlerdir" demek 
suretiyle, bu konuda ilk girişimde bulunan Anavatan Partisine sataşmıştır. Lütfederseniz, bu sataş
maya cevap vermek istiyorum... 

BAŞKAN - Sayın Güner, kürsüde, bundan farklı bir şey mi söyleyecektiniz?.. Söyledikleriniz 
zabıtlara geçmiştir. 

Teşekkür ederim; buyurun, oturun yerinize. 

/ ENGİN GÜNER (İstanbul) - Hayır efendim... Müsaade ederseniz yerimden açıklayayım. 

BAŞKAN — Böyle bir gündem dışı müzakere şekli yok ama!.. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Hayır efendim, müsaade ederseniz bir gerçeği açıklayayım... 
Sayın Başkanım, bundan iki yıl önce, boğazlardan geçiş güvenliğini konusunu getiren ve bu 

konuda Dışişleri Bakanlığının ve Hükümetin dikkatini çeken, ilk bizim partimiz olmuştur. Burada 
kalkıp da, "bunu ilk düşünen 49 uncu Hükümettir" demek, tamamen yanlıştır. . 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) - Sayın Başkanım, bu, hem Türk hem 
yabancı her türlü bayraklı gemilere uygulanacak bir tüzüktür. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanımın burada söylediklerinin 
geçerli olması için, kendisinden, Londra'da on gün süreyle yapılan bu toplantıdaki tüm tutanak ve 
sonuç belgelerinin takdimini rica ediyorum. 

Benim burada söylediklerimin hepsi, sonuç belgelerinde yer alan hususlardır. Ben tüzüğün tar
tışıldığını söylemedim. IMO'da alınmış olan kararlara bizimkiler itiraz etmemiş; orada alınan ka-
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rarları biz peşinen kabul etmiş durumdayız. Esası bizim kendi çıkaracağımız tüzükle IMO'da alın
mış olan kararların karşılaştırılması gerekir. Sayın Bakan burada konuya bu yönden açıklama ge
tirmedi. O uluslararası toplantıda itirazlarımızın yer almadığı kararlar vardır. Bu kararlara göre, bi
zim tüzüğümüz geçersiz kalmaktadır ve ben bunun için, burada bunu örtmek için bir Meclis kara
rı çıkaralım dedim. Sayın Bakanın buna yapışması gerekirken, "ortada hiçbir sorun yoktur" deme
si, Yunanlıların yine Ege'de tankerlerimizi kaçırmasına imkân verecektir. Bunu söylemek istiyo
rum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) - Sayın Başkan, yerimden bir açıklama

da bulunabilir miyim.. 
IMO bir karar organı değildir, IMO'nun herhangi bir karar alması da söz konusu değildir. IMO 

bir kulüptür; yani, o nedenle, tüzüğü kabul etme veya reddetme yetkisi yoktur! Burada, bu işten çok 
iyi anlayan değerli arkadaşlarımız var; IMO bir kulüptür, karar alma yetkisi de yoktur. Bu itibarla, 
Türk ve tüm yabancı bayraklı gemilere uygulanacak bir tüzüktür. 

Arz ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, konunun öneminden dolayı, Sayın Akarcalı rahat konuşsun diye, 5 daki

ka değil, 10 dakikadan fazla konuşma süresi verdim... 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Anlayışınıza teşekkür ederim. 
ALİ DİNÇER (Ankara) - Karşılıklı olarak yerlerinden konuştukları için, ne konuştuklarını an

layamadık Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Zaten konuşmaları bitmedi, devam ediyorlar efendim; üzülmeyin... 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının Millî Eğitim Komisyonuna geri verilmesine iliş
kin Başbakanlık tezkeresi (3/1461) 

BAŞKAN - Başbakanlığın, içtüzüğün 89 uncu maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; 
okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 27.4.1992 tarihli ve B.02.0.KKG/101-313/03827 sayılı yazımız. 
İlgi yazımızla Başkanlığınıza sunulan, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurul

ması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 89 uncu maddesi uyarınca, Millî Eğitim Komisyonuna geri verilmesini arz eder
im. 

Tansu Çiller 
Başbakan 

BAŞKAN - Gündemde bulunan kanun tasarısı, bir defaya mahsus olmak üzere, Komisyona 
geri verilmiştir. 

2. - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci ve 
müteakip maddeleri yeniden incelenmek üzere, verilen önergelerle birlikte komisyona geri veril
mesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/1462) 
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BAŞKAN - Plan ve Bütçe Komisyonunun, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre verilmiş bir 
tezkeresi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

16.6.1994 tarihli gündemin 6 ncı sırasında yer alan "Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname"nin, yeniden incelenmek ve değerlendirilmek üzere, 1 inci ve 
müteakip maddelerinin, verilen önergelerle birlikte İçtüzüğün 89 uncu maddesi uyarınca Komisyo
numuza geri verilmesini arz ederim. 

İlyas Aktaş 

Samsun 

Plan ve Bütçe Komisyonu 

Başkanı 
BAŞKAN - Gündemde bulunan Kanun Hükmündeki Kararnamenin, İçtüzüğün 89 uncu mad

desine göre, bir defaya mahsus olmak üzere 1 inci ve müteakip maddeleri, önergelerle birlikte Ko
misyona geri verilmiştir. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 12 arkadaşının, RP'ye mensup belediye başkan
larının partizanca uygulamalarla işçi çıkardığı iddialarını araştırmak amacıyla Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

BAŞKAN - Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

27 Mart genel yerel seçimleri sonrasında bazı belediye başkanlıklarını kazanan Refah Partisi 
belediye başkanlarının toplu işten çıkarmaları, çalışanlara dönük partizanca uygulamaları iş barışı
nı, toplumsal huzuru bozacak düzeye ulaştığından, sorunların tespiti, gerçeklerin ortaya çıkarılma
sı ve önlemlerin alınması için Anayasanın 98, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince 
Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Mehmet Sevigen 

İstanbul 

ve 12 arkadaşı 

Gerekçe : 
27 Mart yerel seçimleri sonrasında belediye başkanlıklarını kazanan Refah Partili belediye 

başkanlarının, yerel yönetim için aldıkları yetkileri toplumsal huzuru ve iş barışını tehdit eder nite
likte uygulamalar için kullandıkları görülmektedir. Çalışanlara Anayasa ve yasalarla verilmiş hak 
ve özgürlükleri ihlal edilmeye başlanmıştır. 

Önceki dönemde Kâğıthane Belediyesinde başlayan toplu işçi çıkarmalar, bu dönemde de uy
gulanmaya başlanarak sosyal barışı bozacak dereceye gelmiştir. Refah Partili belediyelerde, ortak 
hareket içerisinde, partizanca bir yaklaşımla, çalışan işçiler sadece önceki dönemde işe alındık
larından dolayı işten çıkarılmaktadır. Binlerce aile perişan olmakta, huzur bozulmaktadır. Çalışan
lar, haklı bir greekçe olmadan, bir başka parti yandaşı olarak suçlanmaktadırlar. Bunun yanı sıra, 
ihtiyaç fazlalığı da bir başka doğru olmayan gerekçedir. Çıkarılan işçilerin yerine yeni işçilerin 
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alınması partizanlığın bir kanıtıdır. İş barışını bozmak uğruna, kendi yandaşları çıkarılan işçilerin 
yerine işe alınmaktadır. Çalışanlar yönetim tarafından benimsenen sendikaya üye olmaya zorlan
makta, farklı sendikaya üye olma, işten çıkarılma tehdidi olarak kullanılmaktadır. Bu uygulamalar 
içinde çalışanlar, bizden olanlar ve olmayanlar biçiminde cephelere ayrılmakta, tedirgin edilmek
te, iş barışı bozulmaktadır. İşten çıkarılamayanlar, unvanları, yapıları, tecrübeleri göz önünde tutul
madan, sırf taciz edilmek için, başka alanlarda çalışmaya tabi tutulmaktadırlar. Bununla çalışanlar 
zorda bırakılarak işlerinden ayrılmaya zorlanmaktadır. 

Sistemli bir biçimde uygulanan işten çıkarmalar ve yanlı kadrolaşmalar işyerlerinde gerginli
ği artırmakta, işsizliğin artmasına yol açmaktadır. Ülkedeki ekonomik durum göz önüne alındığın
da, büyüyen işsizlik problemi daha da büyümektedir. Bu uygulamaların sonucunda toplumsal ya
şamda da sorunların ortaya çıkması ve çatışmaların yaşanması muhtemeldir. 

Refah Partili belediyelerde görülen işten çıkarmaların, çalışma yaşamında ve toplumsal ya
şamda yaratacağı sorunların, uygulamaların ardında yatan gerçeklerin ortaya çıkarılması ve gerek
li önlemlerin alınması için konuya Türkiye Büyük Millet Meclisinin el atma zorunluluğu doğmuş
tur. 

Mehmet Sevigen (İstanbul) 

FaikAltun (Antalya) 

Hasan Akyol (Bartın) 

Mustafa Doğan (Gaziantep) 

Coşkun Gökalp (Kırşehir) 

İrfan Gürpınar (Kırklareli) 

İsmail Cem (İstanbul) 

Hasan Basri Eler (Edirne) 

Algan Hacaloğlu (İstanbul) ' 

Nami Çağan (İstanbul) 

Adnan Keskin (Denizli) 

Ali Dinçer (Ankara) 

Kemal Naci Ekşi (İstanbul) • 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüş
meler, sırasında yapılacaktır. 

V. - ÖNERİLER 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 

1. - Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerine, 
21 Haziran 1994 Salı ve 22 Haziran 1994 Çarşamba günlerinde sözlü sorular ile denetim konula
rının görüşülmemesine ilişkin DYP Grubu önerisi 

BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesi uyarınca verilmiş bir 
Önergesi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 16 Haziran 1994 Perşembe güntijyaptığı toplantıda siyasî parti grupları 
arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu mad
desi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Nevzat Ercan 

Doğru Yol Partisi Grubu 

Başkanvekili 

Öneriler : 

1. 16.6.1994 tarihli "Gelen Kâğıtlar" da yayımlanan 692 sıra sayılı Yetki Kanunu Tasarısının, 
48 saat geçmeden, gündemin "Kanun'Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" 
kısmının 20 nci sırasında; 691 sıra sayılı Yetki Kanunu Tasarısının 21 inci sırasında; 15.6.1994 ta
rihli "Gelen Kâğıtlar" da yayımlanan 684 sıra sayılı kanun tasarısının da 48 saat geçmeden, 30 un
cu sırasına alınması önerilmiştir. 

2. 21 Haziran 1994 Salı, 22 Haziran 1994-Çarşamba, 23 Haziran 1994 Perşembe günleri Ge
nel Kurulun 20.00 - 24.00 saatleri arasında da çalışmalarını sürdürmesi; 21 Haziran 1994 Salı gü
nü sözlü sorular ve denetim konularının görüşülmemesi ve bugün de kanun tasarı ve tekliflerinin 
görüşülmesi; 22 Haziran 1994 Çarşamba günkü Birleşimde sözlü soruların görüşülmemesi öneril
miştir. 

3. 24 Haziran 1994 Cuma gününde de, Genel Kurulun 15.00 - 19.00 ve 20.00 - 24.00 saatleri 
arasında çalışmalarını sürdürmesi ve bu Birleşimde kanun tasarısı ve tekliflerinin görüşülmesi öne
rilmiştir. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, önerinin aleyhinde konuşmak istiyorum... 

BAŞKAN - Sayın Keçeciler, önerge üç madde. Tümü üzerinde mi konuşacaksınız? 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Evet efendim, tümü üzerinde söz istiyorum... 

BAŞKAN - Buyurun. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğru Yol Partisi , 
Grubunun, Danışma Kurulunda anlaşma sağlanamadığı için huzurumuza getirdiği bir önerisi var ve 
bu öneriyi biraz evvel dinledik. Bu öneriyle -anlayabildiğimiz kadarıyla- 48 saat geçmeden görü
şülmek üzere, Meclisin gündemine iki tane yetki kanunu tasarısı getirilmek isteniyor. 

Bu yetki yasalarından bir tanesini Anayasa Mahkemesi iptal edeli daha üç dört gün oldu. Ya-
' ni, bütün ikazlarımıza, samimî temennilerimize rağmen buradan geçirdiğiniz yetki kanununu, Ana
yasa Mahkemesi üç dört gün önce iptal etti. 

Şimdi de, iki ayrı.yetki kanunu tasarısıyla buraya geliyorsunuz ve 48 saat geçmeden, ilgili 
komisyonlarda görüşülmeden, Anayasa Komisyonunda görüşülmeden, sadece Plan ve Bütçe 
Komisyonunda dün alelacele görüşüp, Meclis Genel Kuruluna getirip, "bugün görüşelim" diyor
sunuz. 

Ayrıca, bununlada kalmıyorsunuz ve önerinin 3 üncü maddesiyle, "Önümüzdeki salı günü 
denetim konulan görüşülmesin, milletvekilinin sözlü sorulan cevaplandırılmasın, o gün de kanun 
tasarı ve tekliflerini görüşelim" diyorsunuz. 
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Meclis Genel Kurulunun yıllardan beri uyguladığı teamül gereği, haftada bir gün, yani salı 
günleri denetim günü; iki gün de, iktidarın dilediği kanun tasan ve tekliflerini buraya getirip çıkar^ 
mak için kanun tasarı ve tekliflerinin görüşüldüğü gün olarak benimsenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, siz, muhalefetin elinden bu hakkını alırsanız, muhalefetin konuşmasına 
imkân vermezseniz ve "muhalefetin gününü de kanun tasarısı ve tekliflerinin görüşülmesine tahsis 
edeceğiz" derseniz. 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Sungurlu vardı ve katıldı efendim... 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Hayır efendim, Grubumuz katılmış olsa, buraya sade
ce DYP Grubunun önerisi olarak gelmezdi. Bizim Grup Başkanvekillerimiz burada... 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Sungurlu'ya sorun, o vardı ve katıldı efendim. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Efendim, böyle bir önergeye katılmış olsaydık, o za-
.man teklif buraya DYP Grubunun teklifi olarak gelmez, bütün grup başkanvekillerinin teklifi ola
rak gelirdi. İşte, Grup Başkanvekilimiz buradalar... 

Aslında, şunu özellikle ifade etmek istiyorum : Elbette ki, İktidar partileri, muhalefet yapılma
sından, daha doğrusu muhalefet partilerinin muhalefetinden, az veya çok rahatsız olurlar; ama, bu 
rahatsızlığını hissettirmemek durumundadır; bu rahatsızlığını, böyle, resmî mercileri getirip, resmî 
organların muhalefet gününü ortadan kald ırmak şekline sokmamalıdır. Yani, buradaki sayısal ço-

. ğunluğunuza bakarak, tutup, muhalefet gününü, kanun tasarı ve tekliflerinin görüşüldüğü gün ha
line getirebilirsiniz, buna sayınız yeter; ama, bunu yapmakla muhalefeti susturacağınızı zannedi
yorsanız, yanılıyorsunuz. Aslında, memleketin her tarafı şu anda yangın yerine dönmüş vaziyette. 

Değerli arkadaşlarım, tarladan geliyoruz; çiftçinin ıstırabını dün bizatihi yaşadım; büyük sı
kıntılarla karşı karşıyalar. Siyasetçilerimiz, Meclisimiz, milletvekillerimiz ve bizim hükmî şahsi
yetlerimiz büyük ölçüde erozyona uğramak üzere. İçşiler kapı dışarı ediliyor. Belediyeler ve Tür
kiye'nin en büyük ve en sağlam endüstriyel kuruluşları işçilerini kapı dışarı ediyor. Tabiî, şu anda 
binlerce insanın evinde gözyaşı var, endişe var, geleceğine karamsar bir gözle bakmakta; memle
ketin ufuklarını âdeta kara bulutlar sarmış gibi. Bu atmosferde, muhalefetin gününü ortadan kaldır
mak ve Mecliste muhalefetin sesini kısmaya çalışmak, iktidar partilerine hayır ve fayda getimıez. 

Yetki kanunları konusunda son derece yanlış ve hatalı bir yol izliyorsunuz. Bakın, daha evvel 
burada söyledik, "bu yetki kanunu tasarınız Anayasa Komisyonunda görüşülmediği için iptal edi
lecek" dedik, ama buna rağmen, şimdi iki yetki kanunu tasarısı daha getiriyorsunuz ve bunların her 
ikisi de Anayasa Komisyonunda, mütehassıs komisyonda görüşülmüş değil. Tabiî, bununla, "bu iki 
yetki kanunu tasarısı 48 saat beklenmeden burada görüşülsün, hiç kimse okumasın, hiç kimse ha
zırlık yapmasın, bunda bir tashihat yapmayalım, düzeltme yapmayalım ve bu yetki kanunları çık
sın, biz memleketi bunlarla yönetelim" diyorsunuz... 

Değerli arkadaşlarım, şimdi çıkacaksınız, "efendim, memleketin ihtiyacı var; eğer bu yetki ka
nunları geçmezse, memlekette çalışan insanlarımızın maaş bile alamayacağı durumlar zuhur ede
bilir, şöyle sıkıntılar olabilir, böyle sıkıntılar olabilir..." diyeceksiniz. Peki, bundan evvel çıkardı
ğınız Yetki Kanununa dayanarak 6 tane kanun hükmünde kararname çıkardınız; çok lüzumlu idiy
se, fevkalade elzem idiyse, hakikaten devlet memurlarının bile maaş alamama gibi bir durumları da 
söz konusu idiyse, o Yetki Kanununa dayanarak, kanun hükmünde kararnameleri 6 değil de 7 tane 
çıkarsaydınız, 8 tane çıkarsaydınız, ona göre hazırlıklı olsaydınız... Şimdi, hem işleri zamanında 
yapmıyorsunuz hem de bu müessesenin itibarıyla oynuyorsunuz. 

• - 1 0 4 -



T.B.M.M. 0 : 1 1 8 16 . 6.1994 0 : 1 

Yüce Meclisten, Parlamentodan, hepimizin onayıyla, çıkan bir kanunun Anayasa Mahkemesi 
tarafından bozulması, yanlış bulunması, sizin yüreğinizde hiç sıkıntı ve üzüntü meydana getirmi
yor mu?.. Ben şahsen üzülüyorum, fevkalade sıkıntı duyuyorum. Yani, bir nevi, yanlışımızın yü
zümüze çarpılması gibi bir olayla karşı karşıyayız ve bu yanlışta ısrar ediyoruz... Aynı şekilde bu 
yanlış üzerinde duruyoruz ve "illâ, ben bu memleketi yetki kanunlarıyla yöneteceğim, kaideleri de
ğiştireceğim" diyorsunuz ve "hâkimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir ve bu hâkimiyet hakkı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla kullanılır" şeklindeki Anayasa hükmüne rağmen, "hayır, 
ben bu hâkimiyet hakkını Hükümet eliyle kullanacağım; biz yetkilerimizi Hükümete devredeceğiz, 
en iyisini o bilir, o yapar" gibi bir mantıkla ikide bir huzurumuza yetki kanunlarıyla geliyorsunuz... 
Şimdi getirdiğiniz yetki kanunu tasarısını da sayarsak, sadece bu yasama yılında getirdiğiniz 6 ncı 
yetki kanunu tasarısı oluyor. Bu kadar olmaz! 

Değerli arkadaşlarım, kaldı ki bunların ikisini de ayrı ayrı getirmişsiniz. Madem öyle, ikisini 
bir yetki kanunu tasarısının içerisine niye koymadınız? "Efendim, birleşmez" deniyor. Devlet Plan
lama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünü ve Arsa Ofisini birleştiriyorsunuz da -aynı teşkilat- in
san hakları bakanlığını niye ayrı bir yetki kanunu tasarısıyla getiriyorsunuz?.. Hani birleşmezdi?.. 
Nasıl birleştirdiniz?.. Herhalde, "iktidar ortakları arasında, farklı bakanlıklara hitap eden yetkiler 
de farklı olsun" deniliyor. Koalisyonu oluşturan partiler arasındaki bu ayrılık, yetki kanunlarının 
içerisine de yansımış vaziyette. Koalisyon iktidarı olabilirsiniz, ayrı ayrı partiler olabilirsiniz; ama, 
bu metinler devletin metinleridir; buradan çıkan kanunlar, tek bir kanun halinde çıkmalıdır; sizin 
koalisyon ihtilaflarınız kanun metinlerine yansımamalıdır ve kanun metinleri tek olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, İktidar gruplarının, Meclisimizden, böyle, "bu iş burada acil, süratle gö
rüşülsün" talebi, haklı ve meşru bir talep değildir. Bu, muhalefetin çalışma, hazırlık yapma ve ka
nunlara katkıda bulunma imkânını ortadan kaldırmaktadır. Hele, muhalefet günü olarak ayrılmış 
bulunan salı gününün ortadan kaldırılması ve onun da İktidar gruplarının günü haline getirilmesi, 
demokrasimiz açısından, Meclisimizin iç işleyişi açısından fevkalade mahzurludur. Bu itibarla, biz, 
bu öneriye, Anavatan Partisi Grubu olarak karşıyız ve aleyhte oy vereceğiz. 

Değerli arkadaşlarımın da bu öneriye katılmamalarını özellikle tavsiye ediyor, hepinize saygı
lar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Önerinin aleyhinde ben de söz istiyorum... 

BAŞKAN - Buyurun Ali Oğuz Bey. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Muhterem Başkanım, değerli arkadaşlarım; malumu âliniz, bilhassa 

yaz tatili ihtiyacının hissedilmesiyle, Meclisin çalışma düzeni de bayağı bozulmuş oldu. Geçen haf-. 
ta bazı günler gece saat 24.00'lere kadar çalıştığımız oldu. Gönlümüz istiyor ki, tabiî, hizmet ol
sun, çalışalım; ama, bir sıkıntı var; yukarıda halledemediğinizi buraya indiriyorsunuz, burada oy
larınıza güvenerek, "nasıl olsa geçiririz" üslubu içerisinde oluyorsunuz'. 

Değerli arkadaşlarım, bundan sıkıntı doğuyor; bunu yapmasak iyi olur diye düşünüyorum. Bir 
mutabakatla, yani şu "konsensüs" dedikleri, bir hususta anlaşma, mutabakat, karşılıklı fedakârlık, 
ittifakla -adına ne derseniz deyin- bu işi götürsek, daha iyi olur diye düşünüyorum. 

Şu gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini baştan aşağı sırayla bir gözden geçirsek, bunların 
çoğu buraya gelmiş, yarısına kadar müzakere edilmiş, yarıda kalmış tasarı ve teklifler olarak görü
nüyor. Bu, Meclisimizin görüntüsüne de uygun değil, Meclisin faydalı çalışmasına da uygun değil. 
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Onun için, Başkanlarımız kürsüye çıkıyor, "görüşmelere önce yarım kalmış işlerden başlıyoruz" 
diyor; okuyor, okuyor, okuyor, nerede ittifak edilmiş ve neresi işaretlenmişse, oraya gelip duruyor. 
Her Başkan, kürsüye çıktığı zaman, bu seremoniyi bir kere geçiriyor. Bunlara lüzum yok değerli 
arkadaşlar. Yani, geçiremeyeceğiniz kanun tasarı ve tekliflerini buraya getirmeyin; yapamayacağı
nız işi veya hizmeti buraya getirip, Meclisin önüne koyup, "illâ biz bunu yapacağız" diye bir jay-
retin içerisine girmeyin. Bu, hoş bir görüntü olmuyor ve fevkalade yanlış oluyor. 

Dün, ödünç para vermeyle ilgili kanun tasarısını getirdiniz, geç vakte kadar müzakeresine gay
ret ettiniz; ama olmadı. Ya yukarıya gitmeyecektiniz yahut da yukarıdan gelmeyecektiniz. Geldi
niz, çoğunuz biraz da havalı geldiniz, ama olmadı. Keşke olsaydı. Arkadaşlara dedik, "ya çıkma-

. yın yahut da inmeyin; çıktıktan sonra inerseniz, böyle inersiniz." Bu da olmuyor. Buradaki çalış
mamın, gayretli, ciddî bir hava içinde, fedakârlıkla olması lazım. Buna da gayret edilmiyor. Onun 
için, kanun tasarılarını ikide bir geri çekiyorsunuz, yukarıya alıyorsunuz, ama tekrar hazırlayıp ge
tirdiğiniz zaman dahi olmuyor veya tatminkâr olmuyor, tasarılar yarım yarım kalıyor. Yani, çıka
ramayacağınız kanunlardan vazgeçin diyorum. 

Bir de, getirdiğiniz bu kanun tasarıları tepeden inme oluyor değerli arkadaşlarım. Yani, bir ha
zırlık fırsatı da olmuyor. Grup başkanvekili arkadaşlarımız, Allah razı olsun, önümüze koyuyorlar, 
"sen bunu hazırla, sen bunu hazırla" diyorlar; ama ayaküstü, birkaç dakika içerisinde hazırlanıp bu
raya çıkmak da fayda vermiyor; çünkü, size faydalı bir fikri getiremiyoruz, üretim olmuyor ve mu
halefetin vazifesi istenildiği şekilde de yerine getirilcmiyor. Bundan da vazgeçin. Hiç olmazsa, it
tifak ederseniz, herkes ne geleceğini bilir. Hem gelmiyorsunuz, hem toplanmıyorsunuz, hem çalı
şamıyorsunuz ve hem de çıkaramayacağınız şeyleri getirdiğinizden dolayı da, siz de, biz de sıkın
tılara giriyoruz; bunu da yapmayın. Özellikle -hele biraz önce değerli arkadaşımızın da buradan ifa
de ettiği gibi- bu yetki kanunlarından artık vazgeçin, bu yetkiler artık size yetti. Değerli arkadaşlar, 
yetti, bu yetki fazla bile geldi, yani bu işte ifrat noktasındasınız. Bir şeyin ifradı da, tefridi de fay
dalı değildir hayrul umuri ev satuha buyurulmuş, orta yol hayırlıdır, itidal hayırlıdır. Boyuna bura
ya getirin yetki kanunlarını; yani Fransa'daki Lugi'ler devrini geçtiniz, neredeyse "Devlet benim" 
diyeceksiniz. Bu, o noktaya kadar geldi. (RP sıralarından alkışlar) Bundan da vazgeçin. Bu yetki 
kanunları hâlâ sizi tatmin etmedi. Bir tanesi Anayasa Mahkemesinden döndü, hızınızı alamadınız, 
boyuna yeni yetkilerle teçhiz edilmek istiyorsunuz; ama, olmuyor, Derim ki, anlayarak, acil kanun 
tasarılarını çıkarın. Bakınız, Yargıtay, Danıştay, Hâkimler Kanunu var. Mehmet Bey kardeşimizin 
yıllardır bekleyen insan haklarıyla ilgili kanun tasarısı var; yani, faydalı olanlarda ittifak edin geti
rin, gece 24.00'e kadar değil, gece 01.00'e kadar çalışalım. Çalışalım, çıkaralım; ama, ittifakla ge
tirin. Zorlarsanız aşamazsınız; çünkü, ekseriyetiniz de yetmiyor. Burada istenen bir karar yetersa
yısı veya bir yoklama bu işi bitiriyor. Buna lüzum.kalmadan çalışalım diye arzu ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Doğru Yol Partisinin önerisini madde madde okutup, oylayacağım ; 

1. 16.6.1994 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 692 sıra sayılı Yetki Kanunu Tasarısının, 48 
saat geçmeden, gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmı
nın 20 nci sırasında; 691 sıra sayılı Yetki Kanunu Tasarısının 21 inci sırasına; 15.6.1994 tarihli Ge
len Kâğıtlarda yayımlanan 684 sıra sayılı Kanun Tasarısının da 48 saat geçmeden, 30 uncu sırası
na alınması önerilmiştir. 
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İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Karar yetersayısı istiyoruz. 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci öneriyi okutuyorum : 

2. 21 Haziran 1994 Salı, 22 Haziran 1994 Çarşamba, 23 Haziran 1994 Perşembe günleri Ge
nel Kurulun 20.00 - 24.00 saatleri arasında da çalışmalarını sürdürmesi; 21 Haziran 1994 Salı gü
nü sözlü sorular ve denetim konularının görüşülmemesi ve bugün de kanun tasarı ve tekliflerinin 
görüşülmesi; 22 Haziran 1994 Çarşamba günkü Birleşimde sözlü soruların görüşülmemesi öneril
miştir. 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum ; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü öneriyi okutuyorum: 

3. 24 Haziran 1994 Cuma günü de, Genel Kurulun 15.00 - 19.00 ve 20.00 - 24.00 saatleri ara
sında çalışmalarını sürdürmesi ve bu Birleşimde kanun tasarısı ve tekliflerinin görüşülmesi öneril
miştir. 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmına geçiyoruz. 

Önce, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanımda 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 (1/202,1/76,11108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) 

BAŞKAN - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının görüşmelerine başla
yacağız. 

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 Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon... Yok. 

Ertelenmiştir. 

3. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S; Sayısı: 82) 
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BAŞKAN - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının görüşmele
rine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 
görüşmelerine başlayacağız. 

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 Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

6. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Millet
vekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/488, 2/9, 21536) (S. Sayısı: 283) 

BAŞKAN - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - il idaresi Kanununun BazrMaddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

8. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki 
Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355) 
(S. Sayısı : 66) 

BAŞKAN - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun iki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
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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 İşler Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 

BAŞKAN - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

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 1 inci Ek) 

BAŞKAN - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamede değişiklik yapan kanun hükmünde kararnameyle ilgili tasarının görüşmeleri
ne başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

12. - Bilim ve Teklonoji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkıda 391 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1114, 
1/155) (S. Sayısı: 112) 

BAŞKAN - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin değiştirilmesine dair kanun hükmünde kararnamenin görüşmelerine başlaya
cağız. 

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 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) 
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BAŞKAN - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin görüşmelerine başlayacağız. 

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

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

Kararnameyi biraz önce komisyona geri vermiştik. « 
15. - 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 görüşmelerine başlayacağız. 

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 Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofi
si Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının görüşmeleri
ne başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
17. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve Keyfî İşlemle

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 Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun görüşmeleri
ne başlayacağız. 

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

ğişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) 

BAŞKAN - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin görüşmelerine 
başlayacağız. • 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
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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 Kararnamenin görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

20. - Yedi İlde Büyükşehir 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 Kararnamenin görüşmelerine başlayacağız. 

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 Hakkın
da 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin görüşmelerine başlayacağız. 

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 inci ve İlgi
li Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları, İşın Çe
lebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyiş-
leri Eski Bakanı Lutfııllah 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 Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun görüşmeleri
ne başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

23. - 926 Sayılı Türk Sliahlı 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 Kararnamenin görüşmelerine başlayacağız. 

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) 
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BAŞKAN - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin görüşmelerine başlayacağız. 

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 Saılı Kanun Hükmün
de Kararname ve Adaet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608)'(S. Sayısı : 609) 

BAŞKAN - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. . i 

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) -

BAŞKAN - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. ' 

27.- Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 Sayılı Kanun Hükmün
de 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) 

BAŞKAN - Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin görüşmelerine başlaya
cağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
28. - Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Yeniden Teşkilatlanmasına Ku

ruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 29 Nisan 1969 Tarihli ve 1164 Sayılı Arsa Ofisi Ka
nunu ile 13 Aralık 1983 Tarihli ve 178 Sayılı ve 2 Temmuz 1993 Tarihli ve 485 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarıl
ması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/721) 
(S. Sayısı: 692) (1) 

BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri, alınan karar gereğince, Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk 
Patent Enstitüsünün Yeniden Teşkilatlanmasına Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 

(1) 692 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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29 Nisan 1969 Tarihli ve 1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu ile 13 Aralık 1983 Tarihli ve 178 Sayılı 
ve 2 Temmuz 1993 Tarihli ve 485 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
masına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 

Hükümet?.. Burada. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Karar yetersayısı istiyoruz. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunaca
ğım. 

AHMET REMZİ HATİP ((Konya) - Karar yetersayısı istiyoruz. 

BAŞKAN - Efendim, biraz evvel aradık. Arkadaşlar, dışarıya çıkıp giriyorlar. 

Raporun okunmasını kabul edenler... Raporun okunmamasını kabul edenler... 

AHMET REMZİ HATİP ((Konya) - Karar yetersayısını arayın. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Her dakika karar yetersayısının aranması istenir mi? 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, evet, karar yetersayısı istemesi çok hata; ama, oylama ya
parken de kapılar dolusu giriyorsunuz. Yapmayın; bu şekilde çalışamayız. 

Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

FETHİ AKKOÇ (Bursa) - Her dakika burada oturur mu milletvekili; sınıf mı burası Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN - Ama, gelin buradan seyredin efendim. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, "Karar yetersayısı istenmesi hatalıdır" sözü

nü açıklar mısınız? 

BAŞKAN - Efendim, zaman bakımından... Biraz evvel burada, karar yetersayısının olduğu 
belli olmuştur. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Her oylama için karar yetersayısı istenmesi Anayasada ay
rıca tanzim edilmiştir. 

BAŞKAN - Her oylama için karar yetersayısının aranmasını istemeniz hakkınızdır ve ben de 
bunu uyguluyorum. 

Tasarının tümü üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Safder Gaydalı; buyurun efen
dim. 

ANAP GRUBU ADINA EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Grubum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Getirilmek istenen yetki kanunu tasarıları, dağıtılan gündemin biri 2<nci, diğeri 8 inci sırasın
da, bir diğeri de 210 uncu sırasında yer almaktadır. Demin Sayın Başkanımız da okurken, 2 ve 8 
inci sıradakiler için "Komisyon?.. Yerinde yok, ertelenmiştir" ibaresini kullandı. Oysa Hükümet, 
iki yıldır bu kanunları erteleyerek, bir yetki yasasıyla bu kanunları, çıkarmak istemektedir. 

Politik literatürümüze girmiş olan, "Şu Maarif olmasaydı, mektepler ne güzel idare edilirdi" 
diye bir söz vardır. Eminim şimdi, bu Hükümet de, âdeta, "Şu Meclis olmasaydı bu ülke ne güzel 
idare edilirdi" demektedir. 
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NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Olur mu öyle şey canım? 

EDİP SAFDER GAYDALI (Devamla) - Son günlerde, karşımıza ikide bir böyle yetki tasarı
ları çıkmasına alıştık. Her konuda kendi bildiğini okuyup, karşı fikirlere itibar etmeyen Sayın Baş
bakan, ısrarla, Anayasa Mahkemesinin iptallerine rağmen, bu yetki kanununu çıkarıp, bu konular
da istediği gibi düzenlemeler yapmak istemektedir ve Hükümet üyelerinin de gittikçe sinirlerinin 
bozulduğu görülmektedir. 

Devlet Bakanı Sayın Daçc "Gerekirse, Anayasa Mahkemesinin yetkileri Anayasa değişikliğiy
le yeniden belirlenir" diyerek, işi, Anayasa Mahkemesine gözdağı vermeye kadar götürmüştür. Hü
kümet tarafından Meclise, Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerinin belirlenmesi için Anaya
sada değişiklik yapma yetkisi veren bir yetki tasarısı sunulursa, sakın şaşırmayın. Çünkü Hükümet, 
artık Anayasayı ve Anayasa Mahkemesini takmadığını göstermiştir. 

Bir ülkede, herkes, yasaları işine geldiği gibi yorumlar ve çıkarı bozulunca da kanunlara uy
mayı reddederse, durum, gerçekten vahim demektir. 

Mademki ortada bir Anayasa var, kanunlar ve tüzükler var, buna uymak mecburiyetindeyiz. 
Maalesef, Hükümetin bunlara uymamayı alışkanlık haline getirdiğini üzülerek görüyoruz. 

Daha önce iptal edilen yetki kanunu tasarısı gibi, bunu da Anayasa Komisyonunda görüşülme
den, doğrudan Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderdiler. Yangından mal kaçırır gibi, böylesine 
önemli bir kanunu oldubittiye getirmeye çalışıyorlar. Merak ediyorum, acaba Anayasa Mahkeme
sinin iptal ettiği bir kanun, Meclis Anayasa Komisyonunda nasıl kabul edilecekti? Sanırım, bunu 
bildikleri için, orayı es geçtiler. Nasıl olsa çoğunluklan da var; bunu Genel Kurulda kabul ederler. 

Şimdi, "Mademki bu kadar hızlı çalışılabiliyormuş, neden iki buçuk yıldır hiçbir şey yapma
dan oturuyorlar, şimdi mi akılları başlarına geldi" diye insana sormazlar mı? 

Efendim, bu kanun çıkmazsa, bu ayın sonuna kadar DPT'nin hukukî varlığı sona erecekmiş, 
Maliyenin taşra teşkilatlan yok olacakmış vesaire.... Aman bunu başkaları duymasın. Mademki bu 
durum biliniyordu, neden daha önce bir şey yapılmadı? Bunlarla ilgili kanunlar Meclisin günde
minde uzun bir süredir bekliyor; neden çıkarılmadı? 

"Efendim, Meclis çalışmıyor" deniyor... Çalıştırın o zaman. İkibuçuk senedir yeni Meclis İç
tüzüğünü çıkaramadınız ki... Meclisi çalıştırmak İktidar partisinin işidir. Siz, çoğunluğu sağlayıp, 
disiplinli bir şekilde oturumlara katılsanız, muhalefet de buna uyacaktır, Bu yüzden bir mazereti
niz olamaz. 

Hep düşünmüşümdür; hem "Meclis çalışmıyor" diye yakınıyorsunuz hem de pek çok oturum, 
çoğunluk sağlanamadığı için açılamıyor. Gündemde bekleyen çok önemli kanun teklifleri var. 
Bunların hepsi de, şu anda tıkandığı söylenen rejimin açılmasını sağlayacak, vatandaşı rahatlatacak 
kanun teklifleridir. Mesela, ülkenin en önemli sorunlarından biri olan trafik konusunda da kazala
rı önleyecek, tam bir keşmekeş haline gelmiş şehiriçi ve şehirdışı trafiğinin düzenlenmesini sağ
layacak kanun teklifleri de var; ama, nedense, iki yıldır gündeme alınmamıştır. Hükümet, yetki 
kanununu çıkarmak için harcadığı çabayı bu kanunların çıkması için harcamış olsaydı, hem bu 
kanunlar çıkar, hem de yetki kanunu çıkarmaya gerek kalmazdı. 

Artık Meclis, aslî görevine dönüp, bütün mesaisini yasama faaliyetlerine ayırmalıdır. Meclisin 
çalışmaları yeniden düzenlenip, daha verimli çalışması sağlanmalıdır. Verilen kanun teklifleri, 
zamanında ve raflarda tozlanmadan görüşülmeli, üyelerimizce uygun görülerek yasalaşmalıdır. 
Millet, bizden bunu beklemektedir. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; evet, Hükümetin kanun hükmünde kararname çıkarma 
yetkisi Anayasanın 91 inci maddesinde düzenlenmiştir; ama, bu, böyle her canının istediği durum 
için çıkarılamaz. Anayasamız, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisini, zorunlu ve ivedi hal
lere bağlamıştır. Ayrıca, çıkarılacak olan yetki kanununun amacını, kapsamını, ilkelerini açık ve 
net olarak ortaya koyma ve yetki kanununun metninde gösterme mükellefiyetini de getirmiştir. 
Hiçbir dönemde, böyle haftada bir yetki kanunu çıkarıldığı görülmemiştir. Bu yetki kanunu, çok 
özel durumlarda, bir hükümet süresi içinde belki birkaç defa çıkarılması ve gecikme olması duru
munda zararlar doğabileceği düşünülerek Anayasaya konmuştur. 

Her zaman söylüyoruz; biz, kanun hükmünde kararname çıkarılmasına karşı değiliz; ama, bu
nun da bir usulü vardır. Böyle bir durum gerekiyorsa, belli bir süre içinde ortaya konur, eksik ta
rafları giderilir ve çıkarılır. Yetki kanunlarıyla, hem Meclis devre dışı bırakılıyor, hem de toplumun 
ilgili kesimleriyle bir uzlaşma aranmıyor. Kısacası, kendi bildikleri gibi hareket etmek istiyorlar. 
Bu durum, gerçekten çok üzücüdür. Gerekli hallerde bu Meclis çatısı altında uzlaşma sağlandığı 
defalarca görülmüştür. Mesela, anayasa değişikliğini ele alalım; bir madde haricinde uzlaşma sağ
lanmıştır. 

Şimdi herkesin ağzında bir laf var; "Rejim tıkandı, Meclis çalışmıyor" diye. Herkes üzerine 
düşeni yaparsa, hiçbir şey olmaz, hiçbir şey de tıkanmamıştır; yeter ki diyalog yolları kapanmasın. 

Şimdi Hükümet, Anayasa Mahkemesince iptal edileceğini bile bile bu kanunu çıkarmaktadır. 
Bu demektir ki, "Arkadaş, ben Anayasayı falan takmıyorum, bu ülkeyi de istediğim gibi yönetirim, 
kimse karışamaz." Hatta, başta belirttiğim gibi, işi, Anayasa Mahkemesine aba altından sopa gös
termeye kadSr vardırmışlardır. Bu, demokrasiyi içimize sindiremediğimizi gösterir. Öyle ya da 
böyle, bu ülkede yürürlükte olan bir anayasa varsa, ona uymak gerekir. Eğer bu Anayasayı beğen
miyorsanız değiştirilir; ki, bunun da adımı atılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, Hükümetin, Anayasa Komisyonunun incelenme
sini gereksiz bularak, doğrudan Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderdiği yetki kanunu tasarısına 
şöyle bir göz atalım. Genel gerekçe kısmının başlangıç cümlesi şöyle : "Parlamenter rejimlerde ka
nun yapma sürecinin uzun süre aldığı bilinmektedir." Mademki öyle, o zaman Parlamentoyu kapa
talım. Mademki Meclisi bir engel gibi görüyorsunuz, o zaman bir hükümet işbaşına geldiğinde, her 
türlü konuda kendisine yetki veren bir kanun çıkarılsın, onunla ülkeyi idare etsinler; yani, neredey
se bunu demeye getiriyorlar. 

Her fırsatta, parlamenter rejimlerin en doğru rejimler olduğu, kararların en sağlıklı alındığı ifa
de edilir ve bu sistemin en önemli aktörlerinden birisi, belki de en önemlisi muhalefettir. 

Bilirsiniz, tez ve antitezler sonucu sentez oluşur. Doğruyu bulabilmek için, değişik görüşlerin 
dikkate alınması gerekir. İşte, hükümet olmanın, hükümet etmenin esprisi de budur; bu sistem içe-
risinde,parlamenter kanalları kullanarak kanunları yapmak ve yürütmektir. Eğer bunu başaramıyor-
sanız, ülkeyi padişah gibi yönetmek daha çok işinize geliyorsa, bu işi bırakmanızın zamanı gelmiş
tir. Bırakın, sizden daha iyi yapacak birileri gelsin. Memleketin nasıl idare edileceğini öğrenmek 
istiyorsanız, Anavatan Partisi dönemlerini araştırın, belki feyz alırsınız. (ANAP sıralarından alkış
lar) s 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine bu tasarının genel gerekçe kısmı tatmin edici ol
maktan çok uzaktır. Burada deniyor ki : "Anayasa Mahkemesinin kararı ile 3990 sayılı Kanunun 
yürürlüğünün durdurulmasına karar verildiğinden, yakında süreleri dolacağı için yürürlükten 
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kalkması ya da görevlerini yapamaz hale gelmesi söz konusu olacak beş kuruma ilişkin kanun hük
münde kararnameler çıkarma yoluna başvurulmasından başka bir çözüm yolu da kalmamıştır." 
Şimdi, burada, çok ilginç şeyler göze çarpıyor. Her şeyden Önce, bu tasarıya konu olan kanunlar, 
daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Bu, zaten gerekçede de yazıyor. Sonra 
deniyor ki : "Vakit yok, bu kanunu hemen çıkarmalıyız." Böyle bir durumda söylenecek bir tek şey 
var: "Bugüne kadar aklınız neredeydi, neden son ana kadar beklediniz; yoksa, güvendiğiniz bir şey 
mi vardı?" Öyle ya, böyle beceriksizce bir tutum ya yetersiz kadroların beceriksizliğinden ya da 
bunun iptal edileceğine olan güvenimizden kaynaklanmaktadır. 

Bu kanunları iptal ettirdiği için, Anavatan Partisine yüklenip, onu halka şikâyet etmeye çalı
şıyorsunuz. Doğru dürüst kanun çıkarın, Anayasaya uygun kanun çıkarın, iptal edilmesin. Bu ka
dar basit; Eğer, bu yanlışları önlemek için bir şey yapmazsak, halk, asıl o zaman bizden hesap so
rar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanun çıkmazsa, bu ay sonunda, Devlet Planlama 
Teşkilatının hukukî varlığının sona ereceği, Maliye Bakanlığının taşra teşkilatının yok olacağı söy
leniyor; yani, DPT'nin kuruluş, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi için yetki isteniyor. Böyle 
önemli bir kurumu, oldubittiyle, yeniden düzenlemek demektir bu. Önemli dedim; ama, acaba Dev
let Planlama Teşkilatı gerçekten gerekli mi? 

Sayın Karayalçın, eski planlamacı olduğundan olsa gerek, hazırlanan Yedinci Beş Yıllık Pla
nın çıkmasına çok önem veriyormuş. Bence, bu iş aceleye getirilmeden yapılmalıydı. Devlet Plan
lama Teşkilatının işlevi, çeşili platformlarda ve Mecliste görüşülmeli, gerçekten, gerekli olup ol
madığı saptanmalıydı. Çünkü, artık, Devlet Planlama Teşkilatı işlevini kaybetmiştir; planlı ekono
miler geride kalmıştır. Kaldı ki, beş yıllık yapılan planların da, ne derece sağlıklı olacağı şüpheli
dir. 

Şimdi, Altıncı Beş Yıllık Plana bakın, hiçbir hedefin tutmadığını göreceksiniz. Kısacası, bu 
konu araştırılıp, öyle karar verilmeliydi. 

Bir de İnsan Hakları Bakanlığının kurulmasıyla ilgili bir yetki tasarısı var. Bu konu, ikibuçuk 
yıl önce 49 uncu Cumhuriyet Hükümetinin Programında da vardı, ikibuçuk yıldır çıkaramadılar. 
Şimdi, bunun da ivedilikle çıkarılması gereken bir konu olduğu iddia ediliyor. Yani, programların
da olan şeyleri bile yapamamışlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümet, Meclisi devre dışı bırakarak, padişahlık döne
mine dönme özlemi içindedir. Bu şekilde Hükümet edilemez. Normal koşullar dururken, kanun 
hükmünde kararnamelerle ülkeyi yönetmek gaflettir. Bu kanun, daha önce Anayasa Mahkemesin
ce reddedilmiş, muhtemelen yine reddedilecektir. 

Şimdi, Hükümete bir çağrıda bulunuyorum : Gerekirse, Meclisi daha geç tatile sokup, bu ka
nunları, gece gündüz çalışarak geçirmeye çalışsınlar. Çünkü, denetimsiz bir şekilde verilecek ka
rarlar, ileride, geri dönülmesi zor zararlara neden olabilir. Artık bu tür yollara başvurmadan, ge
rektiği gibi Hükümet edebilmeyi becermek zorundalar. Eğer beceremiyorlarsa, daha önce de söy
lediğim gibi, bırakıp gitsinler. 

Yüce Heyete saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gaydalı. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Sayın Başkan, Sayın Gaydalı, şahsım

dan bahsederek, Anayasa Mahkemesini baskı altına almak istediğimizi belirttiler. Bu konuda açık
lama yapmak üzere söz istiyorum. 
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BAŞKAN - Sayın Daçe, doğru, adınızdan bahsedilmiştir. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, sayın sözcünün, sanıyorum, maksadını aşan bir 
beyanı olmuştur, o beyanıyla ilgili olarak ben de açıklama yapmak istiyorum. 

VII. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1. - Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin, Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydalı 'nın konuşma

sında, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfettiği iddiasıyla konuşması 
BAŞKAN - Sayın D açe, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sa

yın Gaydalı konuşmaları sırasında, Anayasa Mahkemesinin durumunun, Anayasa değişiklikleri sı
rasında yeniden belirlenmesi için çalışma yapacağımızı söylemek suretiyle, "Anayasa Mahkemesi
ni baskı altına almaya tevessül ettiğimiz" şeklinde bir ifade kullandı. Diğer yandan, "Yetki yasala-
nnın yürütülmelerinin durdurulması, iptalleri gibi sebeplerle, Hükümetin bir sinirlilik içerisinde ol
duğunu" ifade ettiler. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Doğru. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla)-Yok, doğru değil. 
Hadisenin sinirlilikle ilgisi yok. Hadise, bir hukukî durumun tespitiyle ilgilidir. Bizim görüşü

müze göre, Anayasa Mahkemesi, rejimin temel bir müessesedir. Biz, Anayasa Mahkemesine ba
karken, bu saygı içerisinde bakıyoruz; fakat kunımlar ve kuruluşlar yanlışlık yaparsa, eleştirmele
re karşı bir zırhla bürünmüş olamazlar. Onlann yanlışlıkları olursa, onlan ortaya koymak, onlan da 
yanlışlardan korumaya çalışmak, hepimizin, 60 milyon insanın görevidir. 

Değerli milletvekilleri, Anayasa Mahkemesiyle ilgili olarak benim verdiğim demeç şudur : 
"Anayasa Mahkemesinin yürütmeyi durdurma yetkisi yoktur. Anayasa Mahkemesi üç, dört aydan 
beri, üçüncü defadır ki, yürütmeyi durdurma karan vermektedir. Ne Anayasada ne de Anayasa 
Mahkemesinin yargılama usulüne müteallik yasalarda bu yetki verilmemiştir. Bu itibarla, bir kan-
şıklık varsa, bu tartışma ortaya çıkmışsa, Anayasayla ilgili çalışmalar yapıldığında, bunun yeniden 
gözden geçirilmesinde fayda bulunmaktadır" dedim. Bu söylediklerimin baskı amacına yönelik bir 
tarafı yoktur; sadece bir hukukî tespitin ortaya konulmasıdır. 

Bu meyanda, "Bu nereden kaynaklandı; sen böyle düşünüyorsun ama, yürtmeyi durdurma yet
kisi vardır" diyenler de vardı ve nitekim, "Anayasa Mahkemesi kendisi bu kararı vermiştir" dene
bilir. 

Sizlere, Anayasa Mahkemesinin 1972 yılında vermiş olduğu bir yürütmeyi durdurma talebinin 
reddine dair kararından bir kaç pasajı okumak istiyorum; ki, 1961 Anayasası, Anayasa Mahkeme
sine daha geniş yetkiler vermiştir; 1982 Anayasası bu yetkileri daha da hududlandırmıştır. Ama, 
1961 Anayasasına dayalı olarak Anayasa Mahkememizin verdiği karar, yürütme talebinin reddi 
şeklinde ortaya çıkmıştır. Mahkemenin gerekçelerini, izninizle arz etmek istiyorum. 

"Anayasa Mahkemesinin 1972/13 ve 1972/18 sayılı karan : 
Anayasaya uygunluk denetimi yapılan bir kanunun yürürlüğünün durdurulması gibi ağır 

sonuçları olabilecek bir yetkinin Anayasa Mahkemesince, ancak Anayasa ile verilmesi gerekir 
Soruna bir yargılama usulü konusu gibi bakılırsa, o zaman da Mahkemenin kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununda yer alması gerektiği sonucuna varılacaktır. Anayasa Mahkemesine ne Anayasa 
ile ne de Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunuyla yürütmenin durdurulması yetkisinin tanınmamış 
olduğu ortadadır. Anayasa Mahkemesinin uygunluk denetimini yaptığı kanunun nasıl bir özelliği 
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olursa olsun, kendisini yorum ve kıyaslamaya giderek, yasaca verilmemiş böyle bir yetkiyle dona
tılmasına olanak yoktur." 

Bu, Anayasa Mahkemesinin kararıdır. 

- Anayasa Mahkemesi kendi geçmişinde böyle bir karar verdikten sonra, yetkilerinin daha da 
daraltıldığı bir Anayasanın uygulaması sırasında "Ben yetkiliyim" diyerek, kendi kendisine yorum 
yaparak sonuca ulaşmışsa, benim bir Hükümet üyesi olarak değil, bir hukukçu olarak bunu eleştir
me hakkım vardır; benim yaptığım da sadece eleştiridir ve Anayasa Mahkemesini baskı altına al
makla da hiçbir ilgisi yoktur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ediyorum efendim; teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

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

27.-^ Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Yeniden Teşkilatlanmasına Ku
ruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 29 Nisan 1969 Tarihli ve 1164 Sayılı Arsa Ofisi Ka
nunu ile 13 Aralık 1983 Tarihli ve 178 Sayılı ve 2 Temmuz 1993 Tarihli ve 485 Sayılı Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarıl
ması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/721) 
(S. Sayısı: 692) (Devam) 

BAŞKAN—Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Söz sırası, tümü üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Remzi Hatip'in; buyurun 
efendim. » 

RP GRUBU ADINA AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, değerli üyeler; bu
gün, bundan evvelki yetki kanunları ve bazı yasalarda olduğu gibi, yine iki ayağımızın bir pabuca 
sokulduğuna şahit oluyoruz. 14 Haziranda Meclise sevkedilen yetki hakkındaki Hükümet tasarısı, 
15 Haziranda Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor ve önümüze bugün geliyor. 

Muhterem milletvekilleri, deniliyor ki, "Başka çare yok; bu kanun hükmünde kararname çık
maz ve buradaki düzenlemeler yapılmazsa -biraz evvel de söylendiği gibi- şu şu teşkilatlarda ve ba
kanlıklarda işler duracak ve devlet ortadan kalkacaktır." Böyle şey olur mu?.. Bu devlet, bin sene
lik bir geleneği olan bir devlet; pamuk ipliğine bağlı değil. Bu müesseselerde yapılacak iyileştir
meleri veya değiştirmeleri, bu Hükümet, daha iktidara geldiğinin hemen ilk aylarında önümüze ge
tirdi. 

Devlet Planlamayla ilgili teşkilat yasası gündemin ikinci maddesinde, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının teşkilat yasası gündemin birinci maddesinde tasarı olarak duruyor. Bunlar, aslında 
görüşüldü, uzun uzun maddeler müzakere edildi, iki üç defa komisyonlara iade edildi; ondan son
ra tekrar yerlerinde duruyor; ama bazı konular, birtakım idarî düzenlemelerle bugüne getirildi. 

Tasarıda, "Devlet Planlama Teşkilatı, Gümrük Teşkilatı, Arsa Ofisi..." belirtilmiş; peki bura
da, Türk Patent Enstitüsünün işi ne? Deniyor ki, "Türk Patent Enstitüsünün yeniden teşkilatlan
ması..." Bu, eski bir enstitüsü değil ki, yeniden teşkilatlansın. Malumunuz, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı bünyesinde Sınaî Mülkiyet Dairesi var. Bu Daireyi, Patent Enstitüsü haline getirme 
çabaları var. Buna ait tasarı, Patent Kanunu Tasarısından sonra, Sanayi ve Ticaret Komisyonunda 
ele alındı, kabul edildi ve geçti. Peki, burada bu kadar aceleye ne gerek var? Bunu anlamak müm
kün değildir. 
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Ayrıca, burada bir noktaya daha işaret etmek istiyorum. Bir bütünü ikiye ayırarak getirmek, 
bu İktidarın bir şiarı olmuş. "Bütün" deyince şunu kastediyorum : Mesela, Devlet Planlama Teşki
latı var. Bu Teşkilatın Kanununa baktığımız zaman, bütün birimlerini sayar ve en başında da Yük
sek Planlama Kurulundan bahseder. Dolayısıyla, Devlet Planlama Teşkilatı denince, Yüksek Plan
lama Kurulu da bunun içinde mütalaa edilir. Halbuki bu Hükümet, bir TÜBİTAK tasarısı getirir, 
onun dışında, bir de Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Tasarısı diye ayrı bir tasarı getirir. Şimdi 
burada da böyle yapılmış, bir Patent Kanun Tasarısı getirmiş, bir de Patent Enstitüsü Kurulması 
Hakkında Kanun Tasarısı getirmiş; yetmemiş, bunu da kurmuş, şimdi de, "Yeniden teşkilatlanma^ 
sı hakkında..." diyor. 

Muhterem kardeşlerim, Anayasanın 91 inci maddesi, zorunlu ve ivedi hallerde hükümetlere 
kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermektedir. Geriye doğru olan tatbikatlarda burada 
ısrarla söyledik ki, zorunlu hal yoktur, 50 tane kanunu birden ortaya getirin, "Zorunlu hal var, ace
le hal var" deyin, buna kimse inanmaz. Nitekim, Anayasa Mahkemesi de inanmadı. Hatta öyleki, 
Anayasa Mahkemesiyle kulis yapıldığı halde, hazırlanan önceki yetki tasarısı bozuldu. Onun için, 
bunun da akibeti böyle olacak. Anlıyoruz ki, ivedilik ve zorunluluk halleri, Türk Milletinin menfa
atine, Türk Devletinin menfaatine, ekonomimizin menfaatine değil, dış güçlerin, Batı'nın, Avru
pa'nın, Amerika Birleşik Devletlerinin, bize borç veren finansörlerin tabi oldukları memleketlerin 
menfaatleri nedeniyle, zorunlu ve ivedi hale gelmektedirler. 

Nitekim, devlet büyüklerinin yaptıkları temaslarda, Bush zamanında, bakıyorsunuz hemen di
yor ki, "Patent Kanununu niye çıkarmıyorsunuz?" Clinton zamanında gene aynı şey soruluyor, 
"Patent Kanunu Tasarısını niye getirmiyorsunuz?" deniyor. Avrupa Topluluğuyla münasebetlerde 
de bunlar söyleniyor. Onun için, ben bu tasarının içeriğinde olduğu için, Devlet Planlama Teşkila
tıyla, Türk Patent Enstitüsünün yeniden teşkilatlanması söz konusu olduğundan, bu oyunu burada 
sergilemek üzere sizlere hitap ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, patent konusu, Türkiye'de pek ciddîye alınmayacak bir oyunun 
içinde bulunan bir konudur. Patent sisteminin köküne karşı değiliz; ama, bunu bizden ısrarla iste
yenlerin oynadıkları oyunu burada sergilemek için sizlerin huzurunda şunları anlatacağım : 

Ülkemizde 1910 yılından itibaren, bugünün ölçeklerine uymasa dahi, sanayi ölçeğinde ilaç 
imal edilmektedir. İşte, bütün mesele de bu ilaçtan çıkmaktadır. Cumhuriyetin ilanından sonra çı
karılan, Türk Kodeksi Kanunu, 1926 tarih ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbî Müstahzarlar Kanu
nu (1928) ülkemizde, ilaç ithal, üretim ve satışını disiplin altına almış; bu yasal düzenlemeler, ül
kemizde ilaç sanayiinin kurulmasına yardımcı olmuşsa da, yerli sermaye ve teknolojinin yetersiz
liği, yabancı sermaye konusundaki sınırlamalar yüzünden, ülkemizin ilaç konusunda dışa bağımlı
lığı devam etmiştir. 

Yerli ilaç sanayiinin gelişmemiş olması, özellikle İkinci Dünya Savaşında Türkiye'yi oldukça 
zor durumda bırakmıştır. Bu konularda Sayın Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanına olan şük
ranlarımı arz etmek istiyorum. Haftalarca süren toplantılar tertip etmiş ve sanayicilerimiz davet 

• edilmiş ve bunların görüşleri uzun uzun dinlenmiştir. Ben bunları, kısmen de olsa size aktarmak 
mecburiyetini hissediyorum; çünkü, ben de Sanayi ve Ticaret Komisyonunun bir üyesiyim ve bu 
hakikatlerden sizlerin de haberdar olmanızı istiyorum. 

İkinci Dünya Savaşı sonrası, ülkemiz, yabancı ilaç firmalarının ilgisini çekmiş ve bu firmalar, 
kurdukları küçük fabrikalarda farmasötik şekilleri ihtiva eden ilaç üretim teknolojisini ülkemize 
getirerek birçok teknik elemanın yetişmesine sebep olmuştur. Teknolojinin ülkemize girmesi ve bu 
konuda eleman yetişmiş olması, yerli sanayimizin ilaç üretimine yönelmesini sağlamış ve yurt 
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dışından ilaç etken maddesi ithal edilerek, bunlardan çeşitli farmasötik şekillerde ilaç üreten yerli 
ilaç firmaları kurulmaya başlanmıştır; bu, memnuniyet verici bir husus. Bu konuda, 1879 tarihli, 
halen yürürlükte olan, İhtira Beratı Kânununun 3 üncü maddesi, ilaçlara büyük bir kolaylık getir
miştir. Diyor ki, "Bilumum tıbbî müstahzarlar ve ilaç niteliği taşıyan bütün maddelerin ve bunların 
imal usulüne ilişkin buluşların berata bağlanması yasaklanmıştır." Dolayısıyla, yerli ilaç sanayici
lerine böylece bir yasal güvence temin edilmiştir. 

Özellikle, 1950'li yıllarda, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunuyla Türkiye'ye gelen yabancı 
firmalar, ülkelerinden aldıkları ilaç imal usulü patentlerine dayanarak, Türkiye'den usul beratları 
elde ederek, bu beratları ellerine, alıp, bizim yerli ilaç sanayiinin başka ülkelerden ithal ederek kul
landığı etken maddelerin üçüncü berata bağlı imal edildiklerini ileri sürülerek, Türk ilaç sanayici
leri aleyhine dava açmışlardır. Yani, ayrık otu gibi giriyorlar, ondan sonra bizimle uğraşıyorlar. Bu 
suretle, Türk ilaç sanayiinin başka ülkelerden ucuz etken madde ithalini engelleyerek, bu madde
leri, çok daha yüksek fiyatla kendilerinden almaya mecbur etmeyi de, ülkemiz ilaç piyasasını da 
egemenlik altına almayı da amaçlamaktadırlar. 

Ancak, bu yanlış yoruma dayalı olarak bir uygulama, 1961 yılında, o gün yürürlükte bulunan 
1924 Anayasasının 36 ncı maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir karar alınmış ve 
bu önlenmiştir. Bu esnada, Anayasa Mahkemesine, Sanayi Bakanlığı aleyhine bir İsviçreli firma
nın açtığı davada, bu Anayasa hükümlerine aykırılık görülmemiş ve ilacın patent kapsamına alın
masına izin verilmemiştir. i 

Patent konusunun, beşyüz yıllık birgeçmişi olmasına rağmen, ilaç, sanayiinde dikkate şayan 
t>tuz yıllık bir geçmişi vardır. Yabancı ülkelerin ilaç sanayiilerine yaptıkları yatırımları korumak 
için ilaçta patenti savunmaları doğal karşılanabilir. Yeni bir ilacın keşfi ve tedaviye uygulanması, 
yaklaşık 250 milyon dolar istemektedir ve on yıllık bir çaba gerektirmektedir. Ülkemizde ilaç pa
zarı, yıllık, 1 milyar dolar olduğuna göre, fınansal açıdan ilaç sanayiinin böyle bir harcama yapa
bilmesi olanaksızdır. Bize göre daha gelişmiş ülkelerde dahi; ilaçta patenti, Fransa'da, Hollanda'da 
görüldüğü gibi, daha 1960'ta, 1968'de; hatta, İtalya'da 1982'de, Yunanistan, İspanya ve Porte
kiz'de 1992'de, kendi ilaç sanayiilerine yaptıkları yatırımların sonuçları alındıktan ve buldukları 

> ilaçların haklarını koruma durumuna geldikten sonra kabul etmişlerdir. 

Bizde ise, bu işte acele edilmektedir. Şu anda ülkemizde patent koruması altına alınacak keş
fedilmiş bir tek ilacımız yoktur. Ancak, yürürlükteki yasamızın sağladığı muafiyetle, muadil ilaç
lar üretilmekte ve dış pazarlara da ihraç edilmektedir. Bu olanak sürdüğünde ve yeterli sermaye bi
rikimine imkân tanındığında, bugüne kadar yeterli ölçüde teşvik sağlanamamış bulunan araştırma, 
geliştirme, faaliyetlerine, elbette bizim sanayicimizin de yoğun biçimde yöneleceği ve ülkemizde 
ilaç buluşlarına geçileceği ümit edilmektedir. Dünyadaki siyasî, ekonomik gelişmeler çerçevesin
de 1982'de İtalya'dan İspanya'ya gitmiş olan yöntem çözme teknolojisine sahip girişimcilerin, gi
derek ekonomisi istikrar kazanan ve gelişimini olumlu olarak sürdüren ülkemizi teknolojilerini sa
tabilecek uygun bir üke olarak gördüklerinden ve bu yönde temaslarına başlamış olmaları sebebiy
le, ülkemiz ilaç sanayii açısından bir cennet önemine haiz duruma geçmiştir. 

Özellikle Balkanlar, Rusya ve Türkî cumhuriyetlerde son yıllarda meydana gelen değişiklik
lerin de sağladığı avantajla, büyük ölçüde, ilaç ihraç potansiyelinin önemi Avrupa tarafından takip 
edilmektedir. İlaçta patentin kabulünde acele edilmesinin altında yatan hikmetlerden, sebeplerden 
birisi; Türkiye bu ihracat potansiyelinden mahrum bırakılacaktır. Zira, patent sahibi firmalar, yük
sek ücret dolayısıyla, -yerli firmalarca- ihracat alanında rekabetten bizi mahrum etmeyi planlamak
tadırlar. Halen ülkemizde ilaçta patent uygulamasına rağmen, yurt dışındaki patentli firmalar 
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tarafından ülkemizde üretilen ilaçların fiyatları, aynı etken maddeyi kullandıkları halde, bizim fi
yatlarımızdan yüzde 150 ilâ yüzde 600 daha pahalıdır. Demek ki, biz ileri bir durumdayız, ucuza 
imal ediyoruz... 

Muhterem milletvekilleri, ilaçta patentin bu şekilde yasaya dahil edilmesi sonucunda -ki, Pat 
ent Kanunu da hemen arkasından getirilmek istenecektir- Türkiye, ilaçta dışarı bağımlı hale gele
cek ve yeniden bir kapütalasyon dönemi başlayacaktır. İçinde bulunulan koşullarda Türkiye, ilaç 
etken maddeleri açısından, çok uluslu firmalara bağımlı hale gelecektir. Coğrafî konumu dolayısıy
la da stratejik özelliğe sahip ülkemiz açısından bu konunun mutlaka iyi değerlendirilmesi lazımdır. 

"Patent" diye bir sevdaya kapılmışız, elimizde yegâne ayakta duran ilaç sanayiimizi öldürme
ye kendi elimizle bir imkân hasıl ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, netice itibariyle, eğer ilaçta patent, bu Patent Ensitüsü; Patent Ka
nunu sebebiyle kabul edilirse, yabancı sermaye ve teknolojinin gelmesi sağlanmayacaktır; gelme
yecektir bunlar. Sonra, bunlar, patent sağlandı diye Türkiye'de araştırma, geliştirme üniteleri kur
mayacaklardır. Kendi memleketlerinde zaten kurmuşlar, çalışıyorlar. Mutlaka fiyatlar, bugün aldı
ğınız fiyatların üç dört misli artacak ve böylece, maalesef sosyal güvenlik kuruluşları işlevlerini ya
pamaz hale gelecek, fakir fukara ilaç alamayacaktır. 

İlaçta patentin kabulüyle, asla bir kalite yükselmesi de olmayacaktır. Çünkü, Türkiye'de üre
tilen ilaçlar, 172 ülke arasında, beynelminel GMP kurallarını uygulayan 36 ülke arasındadır. 

Muhterem arkadaşlar, eğerilaçta patent kabul edilirse, Türkiye'nin, hiç keşfedilmemiş ve ko
ruma altına alınacak bir ilacı olmadığından, bu patent yasasıyla -diğer sanayi kuruluşlarında da ol
duğu gibi- çok uluslu firmaların haklarının Türkiye'de Türk Devleti tarafından korunmasından baş
ka bir nebice vermeyecektir. Neticede, kendi kalemize kendimiz gol atacağız. 

Sonra, Avrupa Topluluğuna müracaat ettiğimizde "ilaçta.patenti kabul edin" diyorlar; ama, bi
lesiniz ki, asla ilaçta patent Avrupa Topluluğuna girmek için verilmemelidir. Zira 1957 yılında Av
rupa Topluluğuna katılan Fransa 4 yıl, İtalya, 26 yıl, Almanya ve Hollanda 12 yıl sonra ilaçta pa
tenti koruma altına almıştır. Henüz Türkiye'ye serbest dolaşım hakkı dahi vermeyen ve de işçileri
mize âdeta nefes aldırmayan Avrupa Topluluğu, zaten üyeliğimize sıcak bakmamaktadır. Uzun bir 
süre de bizi kapı dışında bekletecekleri herkesin malumu bulunmaktadır. 

Netice itibariyle, patentin ilaç sanayiimizde de kabulü, çok uluslu ilaç tekelleri karşısında yer
li ilaç sanayiini çökertecek ve ülkemiz, ilaç konusunda dışa bağımlı hale gelecektir. Halen yürür
lükte bulunan 1992 Anayasasının 35 inci maddesi, "Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. 

Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir. 
Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz" demektedir. 
Fertlerin ve toplumun sağlığı açısından, ilaç, "olmazsa olmaz" bir ürünüdür. Toplum yararına 

olmayacak bir mülkiyet hakkı 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarında açıkça bahsedilmiş ve bir şekil
de korunulmuş olmasına rağmen, bugün görüşülmekte olan bu tasarıya alelacele Türk Patent Ens
titüsünü de sokmak, bütün bu anayasal hükümlere ve daha önce verilmiş olan kararlara aykırı bir 
vaziyet hasıl edecektir. 

Muhterem milletvekilleri, ben, bu önümüze getirilen yetki tasarısı geri çekilsin, buna mukail, 
gündemimizde bulunan Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş Kanununun müzakelerine başlayalım, 
tatile girmeyelim, her gün saat 24.00'e kadar da çalışalım; ama, yine bu yetkiyi Hükümete veriyo
ruz da, iki gün sonra Anayasa Mahkemesinden bu dönünce tekrar biz meşgul ediliyoruz. 

Bu yüzden, bizim, bu kanun tasarısının aleyhinde oy vereceğimizi ifade eder, hepinizi saygıyla 
selamlarım. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 

- 1 2 1 -



T.B.M.M. B:118 16 .6 .1994 0 : 1 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Gruplar adına başka söz talebi yok. 
Şahsı adına, Sayın Cevat Ayhan, buyurunuz. 

. CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; muhtelif mevzularda ka
nun hükmünde kararname çıkarılması için Hükümete yetki vermek üzere hazırlanmış ve müzake
re edilmekte olna 692 sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, burada, Devlet Planlama Teşkilatı, Türk Patent Enstitüsü, Arsa Ofisi 
Kanunu ve muhtelif kanunlarda değişiklik için Hükümete yetki istenmektedir. 

Daha önce konuşan grup sözcüleri arkadaşlarımız burada uzun uzun anlattılar. Bu yetki iste
nen mevzularla ilgili olarak halen Genel Kurulun gündeminde tasarı ve teklifler bulunmakta; Hü
kümet, İktidar, grupları, ısrarlı bir şekilde bunların burada müzakere edilerek neticelendirilmesi, 
kanunlaşması yerine -gündemin 2 ve 8 inci sırasında olan ve gündemi de değiştirmek her vakit 
mümkün olduğuna göre- bu sahalarda yetki istenmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın 91 inci maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
yetki kanunları çıkarmak üzere hükümete yetki verme yetkisi vardır. Ancak, bu yetkinin acil ve 
acele mevzularda olması gerekmektedir. Zira, Anayasanın 91 inci maddesinin sekizinci fıkrasında 
"Yetki Kanunları ve bunlara dayanan kanun hükmünde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi komisyonları ve Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüşülür" demektedir. Yani bunun 
manası, bir konuda kanun tasarısı hazırlanması ve bu tasarının Meclis komisyonlarından geçmesi, 
Genel Kurulda müzakere edilmesi uzun süre alır, onun için", acil meselelerde bu yetkiyi kullanma 
ihtiyacında olan hükümete bu yetkinin verilmesidir. Tabiî, bu yetkiye göre çıkarılan kanun hük
münde kararnamenin, çıkarıldığı gün Türkiye Büyük Millet Meclisine takdim edilmesi de, yine 
Anayasa emridir. Bunun manası, kanun hükmünde kararnamenin aciliyetle Meclise sunulmasını 
gerektirmekte, Bu aciliyetin, kanunun müzakeresinde de olması lazım. 

Dün burada bir kanunu müzakere etmeye başladık ve bugün bu kanun, Plan ve Bütçe Komis
yonunca geri çekildi. Nedir bu kanun?.. "Sıra sayısı 180, Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları." 

Bu kanun hükmünde kararname Türkiye Büyük Millet Meclisine ne zaman sevk edilmiş?.. 6 
Ekim 1983'te, 11 sene önce Başbakan Bülend Ulusu imzasıyla sevk edilmiş. Bu tasarı Mecliste 9 
sene beklemiş, 9 Ocak 1992'de Adalet Komisyonunda görüşülmesi tamamlanmış, 8 Ekim 1992'de 
Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmüş ve Genel Kurula hemen sevketmiş, yani bu kanun tasa
rısı -bir yanlışlığım varsa bilen düzeltsin- gördüğüm kadarıyla, 1992 yılından beri bu Meclisin gün
demindedir ve 1983 yılından beri de Türkiye Büyük Millet Mecl i sindedir. 

Şimdi, mademki bu tasarının görüşülmesi aceledir -yanlış mı söylüyorum?.. Bu nasıl bir ida
redir, nasıl bir anlayıştır? Emin olun, yani bugün Türkiye'nin çektiği sıkıntılar hep bu lakaydiden-
dir, hep bu ilsiziliktendir, hep bu dağınıklıktandır. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Bravo!.. 
CEVAT AYHAN (Devamla) -Türkiye'de kamu işleri de böyle yönetiliyor; her işimiz böyle 

yönetiliyor... (RP sıralarından alkışlar) Sıkıştıkça IMF'ye gidiyoruz, sıkıştıkça Dünya Bankasına 
gidiyoruz.. 

Ben milletvekili olmadan önce, devlet memuriyetimde de, serbest çalışmam sırasında da, aşa-
ğı-yukân 15-20 seneden beri, Resmî Gazeteyi yakından takip eden bir insanım. Bir gün Resmî Ga
zeteye baktığımda, Türkiye'de hane numaralarının düzene sokulması için Birleşmiş Milletlerle an
laşma yapılmış. El insaf; yani, daha ne gibi anlaşmalar var ve Resmî Gazetede yayımlanıyor. Biz 
ne zaman toparlanacağız arkadaşlar? Yani, kanun hükmünde kararrname yetkisi veriyoruz, 
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Hükümet görevini yerine getiriyor, Türkiye Büyük Millet Meclisine bunu sunuyor, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bunu 11 sene sonra müzakereye alıyor ve tekrar Plan ve Bütçe Komisyonunca geri 
çekiliyor. Şimdi, böyle bir yönetim anlayışına, Meclis anlayışına -Meclis yönetim anlayışı da bu
nun içindedir, bundan nasibini alacak herkes için söylüyorum bunu- milletvekilleri olarak nasıl gü
ven duyalım, neyi kime emanet edelim? Biraz evvel değerli bir hukukçu arkadaşımızla konuşur
ken, Anayasanın bu maddesini dikkatle tetkik ettim; kanun hükmünde kararnamenin Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde görüşülüp kanunlaşmasıyla ilgili bir süre var mıdır diye baktım. Bir fıkrada 
süre zikretmiş; sonra, onun da Hükümetin kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisini düzenle
yen süre olduğunda mutabık kaldık. Demek ki herhangi bir süre tahdidi yok. Yani, bu anlayışı de
ğiştirmek lazım. 

Şimdi, biz burada Patent Enstitüsüyle ilgili, DFr ile ilgili, sununla ilgili, bununla ilgili kanun 
hükmünde kararnameler çıkarmak üzere Hükümete yetki veriyoruz. Hükümet çıkaracak, Meclis 
bunları ne zaman görüşecek; iktidar çoğunluğunun keyfine tabi. Niye? Komisyonda "Aman bu ka
rarnameyi ele almayın" dediği zaman, Anayasa Komisyonunda 9 sene bekliyor. Nerede bekliyor; 
Plan ve Bütçe Komisyonunda 9 sene bekliyor. Genel Kurulda da istendiği kadar bekleniyor ve ne
ticede bu oluyor. Ben, bu lakaydiyi, bu dağınıklığı burada dikkatinize arz etmek için söz aldım. Ya
ni, bir memlekette kurumlar maksada uygun düzenlenmezse, çalışması maksada uygun düzenlen
mezse, o memleketin her meselesi felç olur. 

Türkiye on senede bir Anayasa yapıyor; ta 1876'da başlamışız, Kanunu Esasiyi çıkarmışız, 
1908'de çıkarmışız, 1920'de çıkarmışız, 1961'de çıkarmışız, 1982'de çıkarmışız, şimdi bugün yi
ne Anayasada birtakım tıkanıklıklar var diyoruz. Yani, kızarak kanun yapıyoruz; ama, yaptığımızı 
kendimiz uygulamıyoruz. Bu dağınıklığa son verilmesi için, bu tip meselelerin daha dikkatli dü
zenlenmesi ve işleyişinin de takip edilmesi gerekir. Maalesef, bugün Türkiye'de idarenin - o hükü
met, bu hükümet mühim değil- işlerde netice alamamasının, güçlü ve kuvvetli bir Türkiye olama
masının temelindeki hastalık budur. 

Muhterem Başbakanımız, dün akşam haberlerde "Türkiye süper devlet olacak" dedi; ah, inşal
lah diye dua ettim; ama, nasıl? Bu dağınıklıkla mı, bu lakaydiyle mi?.. Kamu kuruluşlarında, dev
let yönetiminde, Meclis yönetiminde, bütününde bu hastalık vardır. 

Bunu arz etmek için söz âldım. Hepinizi hürmetle selamlarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Algan Hacaloğlu; buyurun. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 

yetki kanunu tasarısı üzerinde şahsî görüşlerimi belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Hepinize 
saygılarımı sunuyorum. 

Bundan bir kaç gün evvel, Başbakan Yardımcısı Sayın Murat Karayalçın, geliştirdiği -kana
atimce yerine oturmayan ve iyi düşünülmemiş- bir öneriyle ekonomideki tıkanıklığın aşılabilece
ğini düşündü. Otomotiv sanayicilerine "Siz işten adam çıkarmayınız; buna karşın, size, işleri ko
laylaştıracak bazı düzenlemeler getireceğiz" dedi. O kolaylıkların ne olduğu resmen açıklanmadı, 
tam bilemiyoruz; ama, dün burada bir yasa tasarısı görüşülmeye başlandı. Dün burada görüşülen 
yasa tasarısının bir boyutu, kanaatimce, beyaz eşya ve otomotiv sanayiine yönelik bir kolaylık 
getirmeyi amaçlamaktı. Yani, Sayın Murat Karayalçın'ın -sunuş şekliyle yanlış, özünde doğru 
olan- bir yaklaşımını destekleyecek bir yasa tasarısı burada görüşülürken, dün akşam saat 21.00'de 
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Sayın Başbakan da burada sıralarda otururken, iki yoklama yapıldı ve Yüce Meclisin daha evvel 
almış olduğu karara rağmen, gece oturumu yapılamadı. Sonra ne oldu; Hükümet bu yasa tasarısını 
geri çekti, en azından erteledi. 

Değerli arkadaşlarım, elimizde, dağıtılmış bulunan Meclis gündeminin; 1,2,6,20,22,24,25, 
26 ve 27 nci sıralarında yer alan yasa tasarılarının tümü -aynen dünkü gibi- Mecliste ele alınmış, 
belirli süreler tartışılmış ve sonuçlandırılmamıştır. Bu da bir anlamda, "çalışmıyor, işlevi tüken
miş" denilen ve bence çok yanlış bir şekilde kamuyounda yargılanmak istenen Yüce Meclisin say
gınlığım zedeleyici ortamın doğmasına neden olmaktadır. Şimdi, hal böyle iken, Hükümetimiz -ge
rekçelerde de izah edildiği gibi- altı ay evvel Anayasa Mahkemesinin reddettiği, altı aylık bir süre 
verdiği ve bu süre içinde yasal düzenlemenin yapılmasını öngördüğü bir konuda yasal düzenleme
leri yaparak gerekli yasaları çıkarmak yerine, Anayasa Mahkemesince geri döneceği belli olan çok 
kapsamlı bir başka yetki yasası ile sorunu çözümleme arayışı geri tepince, şimdi de, "Değerli par
lamenterler, ne yapalım, önümüzde zamanımız yok, lütfen elbirliğiyle bu tasarıyı geçirelim" diye
rek, gerçekten hepimizin ayağını bir pabuca sokan bu yasa tasarısıyla önümüze gelmiş bulunmak
tadır. 

Tabiî, iktidarıyla, muhalefetiyle bu Meclisteki herkesin, bu ülkenin ve devletin temel kurum
larını koruma sorumluluğu vardır. Benden evvel konuşma yapan, Sayın ANAP Grup sözcüsünün 
belirttiği gibi, burada hiçbir milletvekilinin, anayasal bir kurum olan Devlet Planlama Teşkilatının, 
Hükümetten kaynaklanan eksiklik nedeniyle, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmamış olması ne
deniyle yasaların önünde, kurum olarak zaafa düşmesini ve faaliyelerini sürdüremeyecek hale gel
mesini hiç kimse içine sindiremez, sindirmemeli. Tabiî, burada ben, Sayın ANAP sözcüsünün, 
Devlet Planlama Teşkilatının işlevlerine yönelik söylediklerini, bu anayasal kurumumuzun, özel
likle stratejik planlama süreci içindeki yerini göz ardı ederek söylediklerine, ANAP Grubunun tü
münün katıldığına inanmak istemiyorum; ama, o konuyu teknik boyutuyla bir tarafa bırakıyorum. 
Muhalefet milletvekilleri olarak bizler, Hükümetin, Hükümeti oluşturan Koalisyon partilerine men
sup parlamenterlerin çok rahatlıkla burada sağlayabilecekleri, sağlamakla yükümlü bulundukları 
çalışma düzenini oluşturmayarak, Meclisi işletmeyerek, Meclisin işleyebilmesi için gerekli özeni 
ve özveriyi göstermeyerek burada yarattıklan durumun bedelinin, Meclisin bütünü tarafından 
ödenmesini de içimize sindirmekte zorluk çektiğimizi belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Parlamento düzeni, hukuk anlayışına saygı içinde ayakta durabilir. 
1980'li yıllarda, Parlamentonun varlığının temel dayanaklarından olan Anayas ile Meclisin yasa
ma erkini kullanma süreci arasında doğan çelişkiler, maalesef, sık sık gündeme gelmiştir; Rahmet
li Özal döneminde gündeme gelmiştir, bugün de sık sık gündeme gelmektedir. Bu, iyi bir şey de
ğildir. Bir hükümetin, Parlamentoya sunduğu ve hükümeti destekleyen grupların oylarıyla ve des
teğiyle çıkan yasaların böyle sık sık Anayasa Mahkemesi tarafından, Anayasanın özüne uygun ol
maması nedeniyle ve gerekçesiyle engellenmesi, Türkiye'de hukuk devleti geleneğinin yerleşmesi 
açısından hiç de olumlu bir adım değildir. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Burada engellenirse de... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Efendim, tabiî, Parlamento yönetimi keyfi yönetim 

değildir ye anayasalar zorlanarak bazı sonuçlar almaya çalışmak, hukuk düzenlerinde er geç geri 
teper. Bugün görmekte olduğumuz oluşum da odur. 

Bugün, beş temel konuda bir yetki yasası çerçevesinde Hükümete kararname çıkarması için 
yetki verilmesini öngören bu yasa tasarısına, bundan evvelki yasa tasarıları gibi, "özünde 
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Anayasanın çerçevesiyle rahatlıkla uyum içindedir" diyebilen milletvekili sayısının kaç olduğunu, 
gerçekten merak ediyorum; ama, başka imkânımız yok. Eğer, bu işi iki hafta daha ertelersek, 1961 
Anayasası dahil, o günden bugüne anayasal bir kurum olarak görev ifa etmekte olan -iyi veya kö
tü, ama kanaatimce bundan sonra katkı vermeye devam etmesi gereken- Devlet Planlama Teşkila
tı ve diğer kurumların bu görevlerini ifa edememeleri sorunuyla bizi karşı karşıya bıraktırmaya 
Hükümetin hiçbir şekilde hakki olduğuna inanamıyorum. 

Gerçekten zor bir noktadayız. Yani, bize, Parlamentoda görev yapan muhalefet milletvekille
rine, "geliniz, bizimle teşriki mesai yapınız, şu açtığımız sorunu elbirliğiyle çözelim" diyorsunuz. 
Peki, iktidar partilerini oluşturan grup başkanvekillerine ve parlamenterlere soruyorum : Sizler, bu 
Meclisin daha etkin ve verimli çalışması için gerçekten bizlerle, Hükümete güvenoyu vermemiş 
olan parlamenterlerle uyumlu bir teşriki mesai içinde misiniz? 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Her zaman hazırız; tekrar davet ediyoruz. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Efendim, davetinize teşekkür ediyorum; ama, her gün 
değişen Parlamentonun toplanma saatinden evvel bilinmeyen Parlamento gündemiyle bu Meclisin 
gerçekten bilinçli, kararlı ve iradesi içinde bir görev yapması mümkün mü? Ne oluyor?.. Yasa ta
sarılarını ve tekliflerini okuma imkânını bulamadan buraya çıkan benim gibi milletvekilleri, bura
da ister istemez konuyu genele çekmek ve olayın özüne, tekniğine inmeden, genel siyaset yapmak 
zorunda kalıyoruz ve sonra o yasa tasarı ve tekliflerini, yeterince gelişmeden tekrar tekrar ele al
mak gereği doğuyor. 

BAŞKAN - Lütfen bağlayınız efendim... 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Tabiî, bunun arkasında Meclis İçtüzüğü yatmakta, bu
nun arkasında komisyonların teknik çalışmaları yeterince yapamaması yatmakta; ama, hepsinden 
öte, bence bunun temelinde, Parlamentoyu yeterince ciddiye almama, keyfi idare özlemi ve hukuk 
devletine yeterince saygı göstermeme yatmaktadır. 

Bunların en kısa zamanda düzelmesi dileğiyle hepinize saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

Maddelere geçmek için oylamadan evvel bir... 

III.-YOKLAMA 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Karar yetersayısı istiyoruz. 

BAŞKAN - Hayır efendim, daha önceden verilmiş bir yoklama talebi vardır. 

Şimdi, yoklama talebinde bulunan sayın üyelerin burada olup olmadıklarını arayacağım. 

Sayın Abdüllatif Şener?.. Burada. 

Sayın Mustafa Baş?.. Burada. 

Sayın Lütfı Doğan?.. Burada. 

Sayın Zeki Ünal?.. Burada. 

Sayın Cevat Ayhan?.. Burada. 

Sayın Mustafa Ünal di?.. Burada. 

Sayın Şaban Bayrak?. Burada. 
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Sayın Salih Kapusuz?.. Burada. 

Sayın Ahmet Remzi Hatip?.. Burada. ' 

Sayın Ali Oğuz?.. Burada. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, İçtüzük gereğince ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Çoğunluğumuz vardır. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİVLE KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER (Devam) 
27. - Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Yeniden Teşkilatlanmasına Ku

ruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 29 Nisan 1969 Tarihli ve 1164 Sayılı Arsa Ofisi Ka
nunu ile 13 Aralık 1983 Tarihli ve 178 Sayılı ve 2 Temmuz 1993 Tarihli ve 485 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarıl
ması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/721) 
(S. Sayısı: 692) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Yeniden Teşkilatlanmasına, 
Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 29 Nisan 1969 Tarihli ve 1164 Sayılı 

Arsa Ofisi Kanunu ile 13 Aralık 1983 Tarihli ve 178 Sayılı ve 2 Temmuz 1993 
Tarihli ve 485 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler 
Çıkarılması Amacıyla Yetki Verilmesine 

Dair Kanun Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, kaynakların verimli kullanılması ve kalkınmanın hızlandı
rılması için ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel planlama hizmetleri ile maliye politikalarının ha
zırlanması ve uygulanması, uygulamanın takibi ve denetlenmesi hizmetlerinin bir bütünlük içeri
sinde düzenli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, gümrük ve gümrük muhafaza hizmet
lerini düzenlemek ve yürütmek, kaçakçılık fiil ve teşebbüsleriyle mücadele etmek, arsaların aşırı 
fiyat artışlarının önlenmesi için tanzim alış ve satış yapmak; konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm 
yatırımları ve kamu tesisleri için arazi ve arsa sağlamak, ekonomi ve malî hukuk alanında boşluk 
doğmasını önlemek üzere ivedi ve zorunlu düzenlemelerin yapılması için Bakanlar Kuruluna Ka
nun Hükmünde Kararnameler çıkarma yetkisi vermektir. 

BAŞKAN - Sayın Güneş Taner, grup adına; Sayın Cengiz Bulut, kişisel söz istemişlerdir. 

Sayın Taner, buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
yetki tasarılarını, kanun hükmündeki kararnameleri çıkarmak, yasama sistemimizin bir parçası. 
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Bunu, bugüne kadar bütün iktidarlar kullanmışlar. Yalnız, tabiî, dikkat edilecek husus, bunun ge
rektiği şekilde kullanılması, her zaman kullanılmaması ve kullanıldığı zaman da doğru hazırlanıp 
çıkarılmasıdır; doğru hazırlanmadığı zaman, maalesef, Anayasa Mahkemesi ile Meclis arasında çe
şitli tartışmalara sahne olacak durumlar yaratılmaktadır. Bu,tabiatıyla, sistemimizi zedelemekte, 
hepimizi üzmektedir. 

Öncelikler, gerek siyaset yaparken gerek yasa hazırlarken, fevkalade önemli konulardır. Nasıl 
şu anda yoklama yapıldı ve arkadaşlar da "ne söylerlerse söylesinler, dinlemeden de biz işi bitiri
riz" derse... • 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, ANAP Grubunun en kıymetli hatibi 
konuşuyor, beyefendiler dinlemiyor; üzülüyorum. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Arkadaşlarımız bizi dinlerlerse iyi şeyler olur. 

Hatırlayın, geçen hafta PTT'nin T'sini, yap-işlet-devret ile ilgili olan kanunu, buradan, gayet 
güzel, konuşarak çıkardık. Yani, bu Meclis, gayret ettiği zaman iyi çalışıyor, iktidarıyla muhalefe
tiyle gayet güzel çalışıyor; ama, tabiî, bu azim herkesten gelmeli. Herkes birbirine aynı saygıyı gös
terirse, kimseyi kırmadan, kimseyi üzmeden, memleket yararına olan işleri en iyi şekilde çıkarıyo
ruz. 

Yanlışların olduğunu hepiniz gördünüz. Buralarda önergelerle düzeltilen ve hakikaten kıymet
li, çalışabilecek hale gelen kanunlar var. Demek ki, muhalefetin de bu şekilde varlığını kabul et
mek ve faydalı olduğunu inkâr etmemek lazım. 

Şimdi ben size buradan bir misal vereceğim; Üzücü bir misaldir; önceliklerden bahsedeceğim 
: Mesela 1983'ten beri bu Meclise gelip bir türlü çıkamayan, ödünç para verme işlemiyle ilgili bir 
kanun var; bu, Meclisin ayıbıdır; yani, 1983'ten bugüne kadar çıkmadıysa, -ben, benim partim ik
tidardayken niye çıkmadı diye savunmuyorum- benim partim sekiz sene iktidarda kalmış, çıkma
mış; ayıptır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) İkibuçuk senedir de sizde; bu, sizin de ayıbınızdır. 
bu, Meclisin ayıbıdır. Neticede ne oluyor; bu tasarı gündeme giriyor, dün akşam görüşülmeye baş
lanıyor ve ondan sonra geri çekiliyor. Bakmak lazım, bu tasarının kanunlaşmasının öncelikli ola
rak Türkiye'nin gündeminde yeri var mıdır yok mudur; vardır; yani, tefeciliğin alıp yürüdüğü bir 
devirde, bu kanunun çıkmaması eksikliktir. Sual; Eğer bu bir öncelikli konuysa -ki, öncelikli ol
duğuna hepimiz karar veriyoruz- bu önceliği, hangi öncelikler değiştiriyor? Yani, dün öncelikli 
olan bir konu birdenbire ortadan kalkıyor da bugün başka bir konu öncelikli hale geliyorsa, o za
man, dünkü "öncelikli" değildi (!) Bu tasarının dün görüşülüp kanunlaştırılması lazımdı. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Meclis karar verirse, sabaha kadar çalışır, İktidar istediğini söy
ler, muhalefet de bunun karşısında bütün kozlarını ortaya döker; bundan dolayı kimsenin alınıp gü
cenmemesi lazım; ama, yeter ki arkadaşlarımızda bu çalışma azmi ve güveni olsun, bu, ortaya gel
sin. 

Gene öncelikle ilgili bir husus arz etmek istiyorum : Bundan on gün evvel -tesadüf, gene Sa
yın Başkanın oturumu yönettiği sıradaydı- Sayın Bülent Ecevit, buradan, gündem dışı bir konuşma 
yaptı. Beni fevkalade ilgilendiren bir konuda, Kıbrıs konusunda, Sayın Ecevit -kendisi eski Baş
bakandır, Kıbrıs Harekâtını başlatan Başbakandır- bu konuya belki bizlerden daha fazla kafa yor
muş bir insan olarak görüşlerini dile getirdi. Ben çıktım "bu görüşler çok önemlidir, bizi ilgilen
diren bir konudur; Sayın Dışişleri Bakanı en kısa zamanda Meclise bu konuyla ilgili bilgi versin" 
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dedim. Bakın, aradan on küsur gün geçmiş, Dışişleri Bakanı Meclise gelipde iki kelimeyle bir açık
lama yapmıyor, doğrudur yanlıştır; hata vardır yoktur, önceliklidir değildir diye bir şey söylemi
yor. 

Meclis bu bilgileri almazsa, Meclis bu şekilde bir araya gelemezse, öncelikler üzerinde anlaş
mamız mümkün olabilir mi?! Hükümet, Meclise bu kadar önem vermiyorsa... Arkadaşlarım beni 
mazur görsünler, "Hükümet" derken, bunu kasten yaptıklarını söylemiyorum; ama, netice ortada. 
Gelip buraya, bu konuyla ilgili bilgi verin. Bilgi eksiktir, fazladır, bunu tartışmak istemiyorum; 
ama; siz bu bilgiyi vereceksiniz ki, karşılığında bu Meclisin çalışmasını isteyeceksiniz. Bu yapıl
madığı zaman da olmuyor işte, yanlış oluyor. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Düzeltiriz Sayın Taner. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Muhterem arkadaşlarım, gelelim bu maddeye. Bakın, tasarının 

"Amaç" başlıklı 1 inci maddesinde dört konu var; Devlet Planlama Teşkilatından bahsediyoruz, 
Türk Patent Enstitüsünden bahsediyoruz, Arsa Ofisinden bahsediyoruz ve gümrükle ilgili olarak 
da, Gümrük Müsteşarlığının teşkilat ve görevlerinden bahsediyoruz. 1 inci madde, dört konu üze
rinde tasarının amacım ifade ediyor. Okuyun bakın, yazılı dört konudan üç konu üzerinde amaç be
lirtilmiş, patent kanunuyla ilgili hiçbir amaç belirtilmemiş. Bu neyi gösterir? 1 inci maddenin dör
düncü satırındaki "...yürütülmesini sağlamak" ifadesine kadar olan kısımda, Devlet Planlama Teş
kilatından, maddenin sonraki kısmında gümrük muhafaza hizmetlerinden ve Arsa Ofisinden bah
sediliyor; ama, bu amaç maddesinde patentle ilgili hiçbir husus yok. Amaç maddesinde bu yoksa, 
demek ki siz patentle ilgili ne yapacağınıza karar vermemişsiniz; ama, kanUn hükmünde kararna
meyle patent konusunu düzenleyeceksiniz. Peki, ne yapacaksınız siz çıkaracağınız bu patent yasa
sıyla?.. 

Kanun hükmünde kararnamelerin, Meclisten çıkan kanunlardan farkı şudur: Hükümet, bu ko
nularda kanun hükmünde kararname düzenler; konu Mecliste tam anlamıyla görüşülmediği için, çı
karılan bu kanun hükmünde kararnamelerde eksik ve gedikler olur. 

Ben size, buradan -Sayın Bakan da buradan, lütfen çıksın arz etsin- Patent Kanunundaki eksik 
ve gedikleri ve bu memleketin menfaatına aykırı bazı şeylerin olabileceğini ifade etmek istiyorum. 
Bunu, şuna dayanarak ifade ediyorum : Hükümette görev yaptığım sırada, çeşitli ülkelerle yapmış 
olduğum ikili temaslarda, bazı ülkelerin Türkiye'deki patent yasasının değiştirilmesinin üzerinde 
ısrarla durduklarını gördüm. Olabilir, patent yasasında, Türkiye'nin çeşitli ülkelerle yapması gere
ken anlaşmalar dolayısıyla, bunları sağlamak için, bazı değişiklikler yapılması gereği olabilir; ama, 
aynı meyanda, Uruguay Round'da alınmış olan kararları vardır. Şimdi ben isterdim ki, sorumlu ba
kan Sayın Aykon Doğan burada otursaydı, bizim bu söylediğimizi dinleseydi... 

Hoşgeldiniz Sayın Bakan. 

Sayın Bakan çıksın, bu konuda bize bilgi versin. 
Uruguay Round'da, bütün ülkelerin yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde, patent kanunla

rının belli bir süreç içerisinde çıkarılacağı, herkesin bu patent yasalarına uyacağı konusunda an
laşılmıştır, böyle bir anlaşmaya varılmıştır. Oysa, Amerika Birleşik Devletleri, patent konusunda 
fevkalade titiz davranarak, hükümetlerin üzerinde Domokles'in kılıcı gibi duran, bu yasa için 
"Uruguay Round'un dışında -İntellectual Property Rights dedikleri hususu; yani ilaç patentleri, bil
gisayar patentleri, yazılım patentleri gibi patentlerle ilgili- bu yasayı bir an evvel buradan çıkarmaz
sanız, bu yasayla ilgili olarak bunları kullananlardan eğer bizim şirketlerimiz para almazsa, biz de 
sizi en fazla müsaadeye mazhar ülke statüsünden çıkarırız" diyor. 
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Şimdi, bunu bana yaptılar, ben kabul etmedim, çıkar dedim; bu öyle kolay değil. Gideceksi
niz, Uruguay Round'da herkesin yaptığı anlaşma çerçevesinde çıkaracaksınız. Çünkü, eğer ben bu
nu çıkarırsam -benim iyi kötü bir ilaç şirketim var, sanayim var, benim iyi kötü yeni başlamış olan 
bir yazılım teknolojim var- bunların sırtına basıp, "başkasının ihtiyacı" diye bunu çıkarırsam, aca
ba, buradaki insanın hakkını tam olarak korumuş olur muyum? Nedir bu; herkesin, bütün ulusların 
imza koyduğu Uruguay Round'daki şartlara uyalım; "yok, ille de bunu siz çıkarın" diyorsanız, o 
zaman gelin, benim ilaç sanayiimi ayağa kaldırabilmek için, siz bana birtakım özellikler tanıyın, 
birtakım yardımlarda bulunun. Mesela, Eximbank, Türk ilaç sanayiinin teknolojisinin geliştirilme
si için imkânlar tanısın, ben de bunları Ön plana alayım. Şimdi, bakın, burada Yüce Meclise arz edi
yorum; siz, patent kanunuyla ilgili bu yetkiyi buradan çıkardığınız zaman, Hükümet kendine göre 
bir kararname yapacak, belki de bu söylediklerimi, ümit ediyorum atlamayacak; ama bana göre at
layacak. 

YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) - Yerli ilaç sanayii bitti. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Yerli ilaç sanayii bitti, otomotiv sanayii bitti, arkasından o bit

ti şu bitti; yahu zaten kimse kalmadı ki!.. Bizim buradaki derdimiz, siyaset yapmak değil. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Sayın Başkan, sayın miletvekilleri; biz burada bağcıyı dövmek 

istemiyoruz, hep beraber üzüm yemek istiyoruz. Nedir üzüm; bu memleketin millî menfaatidir, bu 
memleketin geleceğidir, bu memleketin ekonomisinin bir an evvel bu yangından kurtulmasıdır; 

v ama yangından kurtulurken, siz kalkıp, burada, birtakım rakamları yazarak "şunları, şunları, şunla
rı yapacağız" diye patent yasası çıkarırsanız, bu patent yasasını hangi ortamda ve nasıl çıkaracağı
nızı Meclisin denetiminden kaçırırsanız ve sonra da "biz Hükümet olarak yaptık, bitti; kusura bak
mayın, o gün orada bir hata işlemişiz, pardon!.." Böyle konularda pardon diyemezsiniz;,işte onun 
için Meclise gelmesi lazım. 

Nasıl bazı yasaları burada çıkarırken yanlışları görüyoruz... Meselâ geçenlerde PTT'nin "T" 
sinin özelleştirilmesinde, arsa konusunda oldu; "arsayı satar" şeklindeydi, "arsayı satmayalım tah
sis edelim" dedik; doğrudur; gayet güzel çıktı, yanlış olmadı ki, Patent meselesi gelip burada gö
rüşülseydi, Türkiye'nin menfaatine olan şeyleri yapalım deseydiniz "tamam, anlaşalım,.bütün dün
yada böyle oluyor, bizde de böyle olsun" derdik. Bizde böyle olsun; ama bunca senedir ben bu zor
luklara katlanmışım, sanayim bu duruma düşmüş; Irak'la ilgili krizden dolayı benim bütün güney
doğum etkilenmiş, ben senede 5 milyar dolar zarara giriyorum, ben bunu tazmin etmek istediğim
de, kimse, gelip de "Türkiye'nin menfaati böyledir, siz burada haksızlığa uğradınız alın bu parayı" 
demiyor, boru hattını açmıyor! Ben bunun pazarlığını yapmayacak mıyım; yapacaksam ben bura
da bunları dile getirmeyecek miyim, ben ve diğer milletvekilleri gelip "yahu Türkiye'nin menfaati 
böyledir, eğer biz bunu vereceksek, bunun karşılığında bir şey alınmayacak mı?" diye sormayacak 
mı?! Bu sistemde gözden kaçıyor. . * ' 

Yani, herkesi tenzih ederim; Sayın Bakanın, bilerek, Amerika'ya böyle bir şey vereceğini söy
lemiyorum; ama bizden istendi, benden istendi, ben vermedim; benden istendiğine göre, bu bakan
dan da istenecektir. Peki, Sayın Bakan verecek mi vermeyecek mi? Ben bu yasayı burada gör
düğüm zaman, bu, verecek demektir; verecekse, yanlış yapacak. 

Şimdi, bu yanlıştan dolayı, bir kişinin yaptığı yanlıştan dolayı 60 milyon zarara uğrayacaktır. 
Onun için, bu yasaları mümkün mertebe az kullanmak lazım, hakikaten acil durumlarda kullanmak 
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lazım. Şimdi, patent yasasının adiliğini, Sayın Bakan burada anlatsın, neden acildir; yani, bir yet
ki yasasıyla çıkarmanın adiliğinin ne olduğunu burada bir görelim. 

Hadi, Devlet Planlama Teşkilatının teşkilat yasasını getireceksiniz; çünkü, bu hale geldi, ma
aş alamayacaklar, onu anladım; patent yasasıyla ilgili aciliyet nedir? Haa, gümrük teşkilatının tek
rar yapılanması; doğrudur. Sayın Bakan belki çıkıp burada bilgi verecek, henüz daha bilgi verme
di. Şunu okuduğunuz zaman, Yüce Meclisin bu dört konuda bilgi sahibi olması mümkün değil. Sa
yın Bakan burada bilgi verecek, diyecek ki: "Biz 1995 sonunda AT ile gümrük birliğine gireceğiz; 
vallahi de gireceğiz, billahi de gireceğiz; ekonomimiz yangın halinde olsa bile, bu ekonomiyi aşa
cağız ve onların önüne vereceğiz." 

Sayın Bakan bunu söyleyecek. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen bağlayalım. < 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Son cümlemi söylüyorum Sayın Başkan. 
Bu işi yaparken, bizim gümrük teşkilatının bu şekilde teşkilatlanması lazım, onun için bunu 

buraya koyuyorum diyebilir veya başka bir şey diyebilir; ama, Hükümet çıkıp, bu dört maddede, 
şu gördüğünüz yetki tasarısında, sadece rakamlarla ifade edilen ve arkasında nelerin gizli olduğu
nu bilmediğimiz hususlarda Yüce Meclisin önünden bunları kaçınrsa, yarın bunun hesabını vermek 
zor olur. Ondan sonra da, kalkıp, niye muhalefet Anayasa Mahkemesine gidiyor ve bizi engelliyor, 
diye sorarlarsa, o zaman bunu sormasınlar; çünkü muhalefetin görevi de, bunların Türkiye'nin mil
lî menfaatlarına aykırı bir şekilde yapılmasını engellemektir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Ünaldı... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan, bilgi vermek 
üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Ünaldı, bir dakika efendim; önce Sayın Bakana söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; patent yasası ve telif hakları yasası, Türkiye'nin bütün uluslararası temaslarında önüne 
konulan bir olaydır. Aslında, olay, değerli arkadaşımızın izah ettiği gibi de değildir; patent hakkı 
ekonomide bir haktır, telif hakkı da bir haktır ve bu hak sahiplerinin kendilerinin yasalarla korun
malarını istemeleri doğaldır ve bana göre bu, hukuk devletinin görevidir. 

Bugün, devlette, devletin içinde... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Getir yasa tasarısını Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Bir dakika efendim... Be

lirteceğim... 
Bugün, devletin içinde sizin bir telif hakkınız, bir patent hakkınız varsa, bunun belli bir reji

me bağlanması hukuk sisteminin görevidir. Bu, uluslararası alana intikal ettiği zaman, başka bir 
devletin, bir müessesesinin veya vatandaşının elinde olan bir patent hakkının bir telif hakkının, 
uluslararası anlaşmalarla, uluslararası hukukta korunmasını istemesinden daha doğal bir şey 
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yoktur. Bu itibarla, biz Uruguay Round'da patent hakları ve telif haklarıyla ilgili olarak, uluslara
rası anlaşmaların getirdiği ilkelere imza koyduk. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Amerika'nın istediğini kabul etmek zorunda değiliz. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Hayır efendim. 
Şimdi, değerli arkadaşlarım, patent yasa tasarısı Anayasa Komisyonundadır. OECD toplantı

sında bize getirilen eleştiri şudur: Sizin getirdiğiniz patent yasası, İspanyol patent yasasına benzi
yor: bugünkü uluslararası düzeyde patent hukukunun geldiği noktada değil. Demek oluyor ki, bu
gün Hükümetin Parlamentoya getirdiği yasa tasarısı sizin üzerinde durduğunuz noktalar konusun
da bir endişe taşımıyor. 

Patent yasasını çok geniş bir çerçevede, kendi sanayinizi, kendi gelişmenizi, ekonominizi sı
kıntıya sokacak düzeyde yapabilirsiniz; ama, bunun aksini de yapabilirsiniz. Şunu ifade etmek is
tiyorum ki, Hükümet bu konulara dikkat etmektedir. Telif hakları konusunda da aynı durum söz ko
nusudur. Bu, iki taraflı bir bıçaktıf; bu yarın sizin de telif haklarınızı, patent haklarınızı belli bir sü
re koruyacaktır. 

Ben patent yasasındaki bir hükmü de ifade edeyim : O yasada bir geçiş dönemi, bir transisyon 
dönemi de öngörülmüştür. Yani, bugün bu Parlamentoda, Parlamentonun komisyonlarında ve Hü
kümette, patent yasasının ne şekilde olması gerektiği konusunda gerekli hassasiyetin gösterildiği 
kanaatindeyim. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Geçiş dönemi kaç sene olacak; İspanya için onbeş se
ne, Yunanistan için on sene; hatta indirmeye çalıştılar. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Bu, Parlamentonun ilgili 
komisyonundadır henüz. Kanun tasarısı buraya gelecektir... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Ayfon) - O zaman, neden kanun kuvvetinde kararname çıkarı
yorsunuz? 

DEVLET1 BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Efendim, buradaki kanun 
kuvvetinde kararnameden okuyorum : "Türk Patent Enstitüsünün Yeniden Teşkilatlanmasına Ku
ruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine" ilişkin yetki isteniyor. Yani, burada dünya patent hu
kukun tesisine ilişkin bir yetki istenmiyor. 

Şimdi, bir teşkilat kurulacak, böyle bir teşkilatın kurulmasında Hükümet yarar görmüştür, bu 
konuda yetki istemiştir. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Patent kanunu tasarısı, komisyonlarda kabul edildi. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Şimdi, komisyonda sade

ce Patent Enstitüsünün kurulmasına ilişkin değil, aynı zamanda, patent hukukuna ve geçiş dönemi
ne ilişkin birtakım düzenlemeler de vardır. 

Şimdi, burada istenen telif haklarının hukukî zemininin tesis edilmesi başka bir şeydir patent 
haklarıyla ilgili uygulamaları yapacak bir kuruluşun, ileriye yönelik olarak şimdiden teşkilatlan
dırılması başka bir olaydır. 

MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) - Çok ciddî bir düzenleme bu Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Bu konuyu ve patent 

hukuku üzerindeki Hükümetin düşüncelerini Yüce Meclisin bilgilerine sunuyor, teşekkür ediyo
rum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
RP Grubu adına, Sayın Ünal di; buyurun efendim. 

- 1 3 1 -



T.B.M.M. B:118 16.6.1994 0 : 1 

RP GRUBU ADINA MUSTAFÂ ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
"Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Yeniden Teşkilatlanmasına Kuruluş, Gö
rev ve Yetkilerinin Belirlenmesine..." diye başlayan, görüşmekte olduğumuz yetki yasa tasansınm 
1 inci maddesi üzerinde Grubumuzun görüşlerini belirlemek üzere söz almış bulunuyorum. Önce, 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

"Amaç" maddesi olan 1 inci maddede şunlar ifade ediliyor : "Bu Kanunun amacı, kaynakla-
nn verimli kullanılması ve kalkınmanın hızlandınlması için ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel 
planlama hizmetleri ile maliye politikalannın hazırlanması ve uygulanması, uygulamanın takibi ve 
denetlenmesi hizmetlerinin bir bütünlük içerisinde düzenli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağ
lamak, gümrük ve gümrük muhafaza hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, kaçakçılık fiil ve te
şebbüsleriyle mücadele etmek, arsalann aşırı fiyat artışlarının önlenmesi için tanzim alış ve satışı 
yapmak; konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatmmlan ve kamu tesisleri için arazi ve arsa sağ
lamak, ekonomi ve malî hukuk alanında boşluk doğmasını önlemek üzere ivedi ve zorunlu düzen
lemelerin yapılması..." Bu tasarı, ideal bir düzenleme tarif ediyor ve bunu yetki kanunuyla düzen
lemek gerektiğini, sanki önemli bir amaçmış gibi de, vurgulamaya çalışıyor. 

Pekala, bunlarla ilgili kanun tasanlannı, şu Mecliste görüşüp, çıkarıp, onlarla düzenlemek 
mümkün değil mi; yani, illa antidemokratik olan, ancak çok zarurî şartlarda kullanılması gereken 
yetki kanununa mı dayandırmak gerekiyor bu uygulamalan?! Benden evvel tasannın geneli üzerin
de konuşan arkadaşlarımız da vurguladılar, gündemin sıralamasına bakacak olursak, daha 2 nci sı
rada bununla ilgili kanun var, arkasından 8 inci madde yine bununla ilgili, diğerleri de pekala öne 
alınabilecek, komisyonlardan geçmiş, Meclisimizin Genel Kurulunun gündemine alınmış konular
dır. Bunlar pekala kanunla düzenlenebilir. 

İşte, her gün, Sayın Başkanlar, kürsüye çıkıp oturduklar:, kanun tasan ve tekliflerinin görüş
melerine geçtikleri zaman, "Şimdi, önce, yanm kalan işlerden başlıyoruz" diyorlar, her gün, bu 
saydığım kanunlann isimlerini zikrediyorlar, komisyonu soruyorlar ve komisyon için de -biraz ev
vel de aynı şeyi yaşadık- burada olduğu gibi "Yok" deniyor, sonra yetki kanunu tasansına gelince, 
komisyon gelip yerine oturuyor. Her oturumda, bu tasarılar, teklifler gündemde var iken, birer 
cümleyle harcadığınız zamanları toplasak bu kanunlar buradan çıkabilirdi. Hele, yoklamalarda bu
lunmaktan dolayı, karar yetersayısı temin edilmemekten dolayı harcadığımız zamanların da ayrıca 
hesaplanması gerekir. Yani, yetki istenen tasanlar gündemimizdedir, gündemimizi gerçekleştire
rek, pekâla, andidemokratik olan usulü, demokratik şekle çevirmek mümkündür. 

Mesaimizini büyük bir kısmını da bu yetki kanunlarına harcıyoruz. Bu kaçıncısı?.. Önümüzde 
iptal edilmiş yetki kanunları da olduğu halde, şimdi, tekrar, zamanlarımızı, iptal edilmesi ihtimali 
olan bir yetki kanunuyla harcıyoruz. Bu konuları, kendi yetkimizi kullanarak, yasama yetkimizi 
kullanarak kanunlarla pekala düzenleyebilirdik. Üstelik, bundan evvelkiler Anayasa Komisyonun
dan geçtiği halde, bu yetki tasarısı, Anayasa Komisyonundan da geçirilmeden gerçekleştiriliyor. 
Bundan evvelkiler, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş; "Şiddetle Anayasa Komisyonu
nun incelemesine ihtiyaç var. Niçin iptal edilmiş, iptal etmenin sebepleri nelerdir? Bu sebepleri or
tadan kaldırarak, hiç olmazsa yeni bir yetki kanununu hazırlayalım" demek varken, şimdi, Anayasa 
Komisyonumuz, bir nevi by-pss edilmiş, geçilmiş, oraya gitmeye ihtiyaç duyulmamıştır. Bana 
göre, arkada arkaya yetki kanunlarının getirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin dışlanması 
demektir. Bir nevi, yasama yetkilerimiz iptal ediliyor. 

Doğrudan doğruya yasamaya imkân yok mu; biraz evvel anlattığım hususlarla beraber düşün
düğümüz zaman pekala imkân var. Ama, Hükümet, bu Meclisten çıkacak görüşlere itimat 
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etmemektedir. Meclisin kendi görüşlerini ortaya koymasına imkân vermemektedir; onun yerine, 
Meclisi dışlayarak işleri yürütmek istemektedir. Bu, biraz evvel vurguladığım gibi, antidemokratik 
bir yoldur. 

Meclisin dünkü mesaisini düşünelim; yazık oldu mu olmadı mı; dünkü mesaimiz bir işe yara
dı mı, yaramadı mı; bir yasama imkânı verdi mi vermedi mi; vermedi. Pekala iyi bir şekilde plan
lı çalışılsaydı, dünkü mesaimize yazık olmaz, şimdi yetkiyle çıkarılmak istenen durum, yasalarla, 
yasama yetkisini bizzat Meclisin kullanmasıyla gerçekleştirebilirdi. İyi planlanırsa, işleri demokra
tik yollarla idare etmek, yürütmek pekala mümkündür diye düşünüyorum. 

Üstelik önemli konulan tartışıyoruz, bu kadar önemli konularda yetki veriyoruz. Hangi zaman 
içerisinde; tartışması Komisyonda dün saat 17.00'de başladı; Komisyon üyeleri, üzerinde herhan; 
gi bir hazırlık yapma imkânı bulamadan, alelacele toparlanıp, Yetki Kanunu Tasarısı komisyondan 
geçirildi. Bugün de yine burada hiçbirimiz bu tasarının buraya geleceğini bilmeden, gerekli hazır
lıkları, yapmadan, neresini ne şekilde tartışacağımız üzerinde düşünmeden, şu anda bir oldubitti 
içerisinde tartışma yapıyoruz. Bunu da yine usul bakımından doğru görmek mümkün değildir. 

Yasama olayı ciddi bir olaydır; bu ciddiyet içerisinde yasamayı gerçekleştirmemiz gerekir. 
Genel Kurul olarak "rejim tıkandı" iddialarını haklı çıkaracak bir pozisyon oluşturmamamız gere
kir. 

Üstelik, Hükümet yetki istiyor. Hükümet, itimada layık bir pozisyonda değildir. Neden değil
dir; şimdiye kadar hangi konuda konuşmuşsa -başta Sayın Başbakan olmak üzere- hangi konulan 
iddia etmişse, uygulamalan hep tersine olmuş ve dediğinin tersini yapmıştır; enflasyondan başla
yın, üniversite sınavına kadar çok çeşitli konulan hepiniz hatırlarsınız; bu zaman içerisinde bunla
rı saymak mümkün değildir. 

Yasanın gerekçesi de çok geçerli değil. Yasa "hızlı olmak lazım" diyor. Biraz evvel söyledi
ğim şartlar içerisinde, hızlılığı, kanunlara sağlayabiliriz, bu hızlanmada kanunlan gerçekleştirebi
liriz. Yani, gerekçesinde "Meclisimizin çok yavaş çalıştığı bir gerçektir" diye söylüyor. Bana gö
re, Meclis gece yarılarına kadar çalışıyor; ama, planlı, programlı değil; icranın plansızlığı, prog-
ramsızlığı dolayısıyla mesaileri boşa gidiyor. "Meclis çalışmıyor, yasama yavaş gidiyor" tarzında
ki bir ifade iftiradır diye düşünüyorum. Kabahat, yasama organında değildir; yasama organından 
istifade etmeyi, gerekli kanunlan çıkarmayı beceremeyen Hükümettedir diye düşünüyorum. 

Patent Enstitüsü hakkında, hem Sayın Ahmet Remzi Hatip'in hem de Sayın Güneş Taner'in 
iddialan doğrudur, isabetlidir; onları burada tekrarlamak istemiyorum; yalnız, özellikle bu patent 
yasasıyla ilgili acelecilik niye; ivedilik nereden kaynaklanıyor acaba? Amerikan vatnadaşlığıyla bir 
alakası mı vardır diye düşünmek durumundayım. 

Hükümet, hem aciz içerisindedir hem de tahakküm hevesindedir. Gelin, yasama organı olarak 
bu tahakküm hevesine evet demeyelim. Kendi yasama gücümüzü, yasama yetkimizi kendimiz kul
lanalım; kanunlarla bu işlerin yürütülmesinin pekala mümkün olacağını gösterelim diyorum, 
Heyetinize tekrar saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. 

Buyurun Sayın Bulut. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlanm; yine sürprizle 

karşılaşıyoruz. Geçen gün "gündem gündem" diye bağırdık, büyük başkanlarımızın, partilerimizin 
değerli grup başkanvekillerinin kocaman kocaman imzalarıyla önümüze gündem geldi, ben de 
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adam gibi, bir mühendis gibi, aldım, ilgili kanunlara bakayım dedim; ama, gündem başka, Meclis 
başka. Allah yardımcımız olsun. Defalarca söylüyoruz, çok iptidai çalışıyoruz. Mademki gündem 
bu kadar karışık, mademki burada herkes istediğini söyleyebiliyor, gündemin dışında bazı şeyleri 
söylüyorsunuz ben de başka şey söyleyeyim. 

Köylü perişan kan ağlıyor, işçi perişan... 
BAŞKAN - 1 inci maddede efendim... 
CENGİZ BULUT (Devamla) - 1 inci maddeye bağlayacağım efendim. 
... Memur perişan, emekli perişan, küçük esnaf perişan, dışarıda dövecek milletvekili arıyor

lar! Partisi önemli değil... 

Gündemi karıştırdım ben de Meclis gibi, pardon; yanlışlık yaptım, esas gündeme geçeyim. 
(Gülüşmeler) 

Anayasa Mahkemesinin, iki de bir kanun iptali, bence bizim ayıbımız. Ben, Anayasa Mahke
mesini en çok eleştiren, hatta hiç sevmeyen bir insanım; açık açık söylüyorum, hiç sevmeyen bir 
insanım; ama, şu Anayasa Mahkemesi önüne öyle yanlış kanunlar göndermemiz; her kanunu iptal 
edecek derecede kusurlu, eksik göndermemiz de, bence bizim ayıbımız. 

Beyler, bu kadar profesörlerimiz, bu kadar danışmanlarımız, bu kadar müsteşarlarımız, bu ka
dar değerli bürokratlarımız var; ama, iki satırlık bir kanunu adam gibi yazıp Anayasa Mahkemesi
nin önüne gönderemiyoruz. Bence, bu da bizim ayıbımız ve zırt fırt, kanun hükmünde kararname
lerle Meclisi dışlamaktan başka bir şey değil. 

Belediye başkanıyken ben de, belediye meclisiyle fazla çalışmak istemezdim. Çünkü, çok ka
rışıyorlar. Yani, can sıkmaktan başka bir işe yaramıyorlar. Encümenle bu işi götürmeye gayret 
ederdim. Neden?.. İtiraz eden yok. Meclise gidiyoruz herkes fikir söylüyor, herkes bir şey söylü
yor. Meclis de böyle, Başbakan da böyle, Hükümet de böyle. Hükümet, Meclisi istemiyor. Nasıl 
ben belediye meclisini istemiyorsam, şimdi Hükümet de Meclisi istemiyor "verin yetkiyi ne yapar
sam yapayım; çekilin siz kenara beni meşgul etmeyin" diyor. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) - Senin yaptığını yapıyor. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Böyle saça böyle tarak!.. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Eh işte "böyle başa böyle traş" diyeceksiniz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, 1 inci maddeye bir bakalım. İki de bir, özelleştirmeden, ser
best piyasa ekonomisinden bahseden Hükümete bakın : Gene her zaman, her şeyin önüne devleti 
çıkarıyor. Önüne devleti çıkarıyorsun, ama "bırakın özel sektör kendisi yapsın bazı şeyleri" diyo
ruz. Devlet tek başına yürümeyi öğrensin. Tabii, bu Hükümetin bir sıkıntısı var; sol ayağı zincirli; 
sol ayağı bağlı, yürüyemiyor, koşamıyor. Tabii, birisi yürümek istiyor, birisi tutmak istiyor!.. 

Bakın, 1 inci maddede ne diyor: 
"... arsaların aşırı fiyat artışlarının önlenmesi için tanzim, alış ve satış yapmak..." Bu rekabet

le olur, serbest piyasadır bu; ama, "devlet müdahale edecek" diyor. "... konut, sanayi, eğitim, sağ
lık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri için arazi ve arsa sağlamak..." Yahu, size ne... Bırakın, 
turizmle uğraşacak olan, konutu yapacak olan, değişik bazı yatırımları yapacak olan, arazileri de 
kendisi alsın. Tamam, sağlığı, eğitimi anladık; ama, fabrika yapacak olan kişiyi bırakınız. Ağır sa
nayi haricinde, milletin arsalarını ele geçirmesinden size ne. 

Patent ve telif hakkı meselesi, bence erken bir olay. Çünkü, bizim teknolojimiz şu dünya tek
nolojisinin çok çok gerisinde. Biz şu anda kopyacılıkla kalkınma aşamasındayız. Makinayı söküp 
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bilyasının, milinin, dişlisinin kopyasını yapacağız; biz bu aşamadayız. Böyle bir aşamada, kalkıyo
ruz, teknolojik yönden dünyada en fazla ilerlemiş olan Amerika Birleşik Devletleriyle, Avrupa ül
keleriyle at koşturuyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bağlayalım lütfen... 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Patent Kanununun şartarını yerine ge

tirdiğimiz zaman ilaç fiyatlarını nasıl kontrol edeceğiz? Yerli ilaç sanayiinin küçülmesini nasıl ön
leyeceğiz? Bizim yerli sanayimiz, ister ilaç sanayii olsun, ister diğer sanayi dalları olsun, kendi im
kânlarıyla mütevazı bir şekilde çalışırlar. Uluslararası standartlara girdiğimiz zaman maliyetler 
korkunç bir şekilde yükseliyor. Bizim yerli sanayimizin huna uyabilmesi mümkün değil. Ne yap
mış oluyorsunuz? Bu kararnameye göre, "Büyük balık, küçük balığı yutar" misali, büyük firmala
rın, büyük holdinglerin, büyük şirketlerin patent almasını; onun altındaki küçük sanayii, yani gari
ban sanayii, artık, yan sektör olmaktan bile çıkarıyor, tamamen öldürüyor, tamamen bir kenara atı
yorsunuz. İspanya 15 sene demiş, belki bizim de 15 seneye ihtiyacımız var... Bırakın taklit edelim... 
Bakın, bizi AT'ye almıyorlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
CENGİZ BULUT (Devamla) - 1 dakika daha ek süre istiyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Buyurun, devam edin. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, esnafımız, Türk Milleti çok akıllı... Ma

kine mühendisliğim sırasında belediyelerde kontrol mühendisliği yapmış bir insanım; hayatım atöl
yelerde, fabrikalarda geçti. Atölyesinde 2 torna makinesi ve kaynak makinesiyle ruhsat verdiğim 
bir esnafı, iki sene sonra gittiğimde, atölyesinde 10 torna makinesi ile birkaç makine daha ilave et
miş olarak, hatta kendi atölyesine sığmayan, kendi elbisesine sığmayan bir işletme olarak gördüm. 
İnanın, bu yüzde 90 böyledir. Bizim milletimiz çalışkan, zeki ve mevcuttan bir şeyler yaratabilen 
insanlardır. Bu insanlarımızın çalışma iznini uluslararası şartlara, standartlara, kanunlara bağlarsa
nız, onların çırasını yakarsınız. Onun için, gelin bundan vazgeçin; bunlara imkân verelim, yardım 
edelim. Küçük sanayiciye, küçük esnafa güç verelim ki, Türkiye kalkınsın. Türkiye ancak böyle 
kalkınır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) „ 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bulut. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde verilmiş üç önerge vardır; veriliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı Kanun Tasarısının "Amaç" başlıklı 1 inci maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilerek kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Amaç 

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, kaynakların verimli kullanılması ve kalkınmanın hızlandı
rılması için ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel planlama hizmetleri ile maliye politikalarının ha
zırlanması ve uygulanması, uygulamanın takibi ve denetlenmesi hizmetlerinin bir bütünlük içeri
sinde düzenli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, gümrük ve gümrük muhafaza hizmet
lerini düzenlemek ve yürütmek, kaçıkçılık fiil ve teşebbüsleriyle mücadele etmek, arsaların aşırı fi
yat artışlarının önlenmesi için tanzim alış ve satış yapmak; konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm 
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yatırımları ve kamu tesisleri için arazi ve arsa sağlamak, ihracatçılar ve tüketici kredi şirketleri ve 
faktonng şirketlerini düzenlemek, ekonomi ve malî hukuk alanında boşluk doğmasını önlemek 
üzere ivedi ve zorunlu düzenlemelerin yapılması için Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Karar
nameler çıkarma yetkisi vermektir. 

thsan Saraçlar Nevzat Ercan Nabi Sabuncu 

Samsun Sakarya Denizli 
Turgut Tekin - Abdullah Kınalı 

Adana Hatay 

Gerekçe : Ödünç para verme işleriyle uğraşan gerçek ve tüzelkişilere ilişkin mevcut yasal dü
zenlemelerin daha etkin hale getirilmesi ile faktoring ve tüketici kredi şirketlerinin yasal çerçeve
sinin çizilmesi amaçlanmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı kanun tasarısının, 1 inci maddesinin dördüncü satırındaki 

"gümrük ve gümrük muhafaza hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek" ibaresinin metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip 

Van Sakarya Konya 

Abdüllatif Şener Mustafa Ünaldı 

Sivas Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin tasarıdan çakarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip 

Van Sakarya Konya . 

Abdüllatif Şener Mustafa ÜnaJdi 

Sivas Konya 

BAŞKAN - Şimdi, öergeleri aykırılık sırasına göre okutup oylayacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin tasandan çakarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 

Van 

ve arkadaşları 

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

efendim. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamışlardır. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Önergem hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Erbaş. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan yet
ki yasasını, her şeyden önce Meclisin yasama haklarının Hükümete devredilmesi noktasında Ana
yasaya aykırı bulmaktayız. 

Genellikle, yetki yasaları, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmektedir ve bu yetkinin 
Bakanlar Kuruluna devrini de Anayasa Mahkemesi müteaddit defalar iptal karan vermekle reddet
miştir. Meclisin, mesaisinin büyük bir kısmını bu yetki yasalanna harcamasını ve sonunda da Ana
yasa Mahkemesinden dönmesini ben abesle iştigal olarak görüyorum. Yine, önümüzde, iptal edil
miş yetki kanunları vardır, bugüne kadar Anayasa Mahkemesi devamlı iptal etmiştir. Arka arkaya, 
yetki yasalarının, Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkanlması da yine bu tezimizi doğrulamak
tadır. 

O açıdan, ben, bu yetki yasasının 1 inci maddesinin tasarıdan çıkarılmasını istirham etmekte
yim ve önergemin desteklenmesini istemekteyim. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısı istiyorum. 
BAŞKAN - Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
Sayın grup başkanvekilleri, saat 20.00'ye erteleyeceğim. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-Tamam Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, saat 20.00'de toplanmak üzere, oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.19 

@_ . 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 20.00 
BAŞKAN : Başkanvckili Vefa Tanır 

KÂTİP ÜYELER : İbrahim Hali! Çelik (Şanlıurfa), Abbas İnccayan (Bolu) 

. __@ . 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 118 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açı
yorum. 

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

28. - Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Yeniden Teşkilatlanmasına Ku
ruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 29 Nisan 1969 tarihli ve 1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanu
nu ile 13 Aralık 1983 Tarihli ve 178 Sayılı ve 2 Temmuz 1993 Tarihli ve 485 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarıl
ması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11721) 
(S. Sayısı: 692) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 692 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesi üzerindeki 
müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Madde üzerindeki önergeleri aykırılık sıralarına göre işleme* koyup, birinci önergeyi okutmuş 

ve oylamasına geçmiştim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istemiş

tik... 

BAŞKAN - Efendim, buyurun oturun. 
Efendim, maddenin metinden çıkarılmasına ilişkin önergeyi Sayın Fethullah Erbaş vermişti, 

onun önergesinin oylamasında kalmıştık. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
Sayın grup başkanvekiİleri, arkadaşları kaç dakikada toplayabiliriz? 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - 10-15 dakika yeter efendim. 
BAŞKAN - 20.30'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.03 

; Q ;——_— 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 20.30 

BAŞKAN : Başkanvckili Vefa Tanır 

KÂTİP ÜYELER : Halil İbrahim Çelik (Şanlıurfa), Abbas İnceayan (Bolu) 

-'© : 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 118 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

28. - Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Yeniden Teşkilatlanmasına Ku
ruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 29 Nisan 1969 tarihli ve 1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanu
nu ile 13 Aralık 1983 Tarihli ve 178 Sayılı ye 2 Temmuz 1993 Tarihli ve 485 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarıl
ması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11721) 
(S. Sayısı: 692) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
1 inci madde üzerinde üç önerge verilmiş, birinci önergenin oylamasında kalmıştık. Birinci 

önerge, maddenin metinden çıkarılmasına dairdi. 
Şimdi, önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedil

miştir; karar yetersayısı var. 
İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin 4 üncü satırında, 

'•gümrük ve gümrük muhafaza hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek" ibaresinin metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
Van 

ve arkadaşları 

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

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Üçüncü önergeyi okutuyorum : 

Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve arkadaşlarının önergesi 
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Amaç: 
MADDE 1, - Bu Kanunun amacı, kaynakların verimli kullanılması ve kalkınmanın hızlandı

rılması için ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel planlama hizmetleri ile maliye politikalarının ha
zırlanması ve uygulanması, uygulamanın takibi ve denetlenmesi hizmetlerinin bir bütünlük içeri
sinde düzenli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, gümrük ve gümrük muhafaza hizmet
lerini düzenlemek ve yürütmek, kaçakçılık fiil ve teşebbüsleriyle mücadele etmek, arsaların aşırı 
fiyat artışlarının önlenmesi için tanzim alış ve satışını yapmak; konut, sanayi, eğitim, sağlık ve tu
rizm yatırımları ve kamu tesisleri için arazi ve arsa sağlamak, ikrazatçılar, tüketici kredi şirketleri 
ve faktoring şirketlerini düzenlemek, ekonomi ve malî hukuk alanında boşluk doğmasım önlemek 
üzere ivedi ve zorunlu düzenlemelerin yapılması için Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde karar
nameler çıkarma yetkisi vermektir. 

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

olmadığı için katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN-Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 

edilmiştir. 
Maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam: 
MADDE 2. — Bu Kânuna göre çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararnameler; 
a) Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün yeniden teşkilatlanmalarına, kuru

luş, görev ve yetkilerinin belirlenmesine, 
b) Gerektiğinde madde eklenmesi ile madde ve bölüm başlıkları dahil olmak üzere, 20.8.1993 

tarihli ve 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen Maliye Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında 13 Aralık 1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
2,9,10,11,12,13,19,20,24,25,29,34,35/A,37, ve 43 üncü maddeleri ile bu Kanun Hükmünde Karar
nameye ekli 1,2 ve 3 sayılı cetveller 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesiy
le eklenen Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Ek 5, Ek 6, Ek 7, Ek 8, Ek 9, Ek 10, Ek 11, Ek 12, Ek 13, Ek 
14, Ek 15, Ek 16, Ek 17, Ek 18, Ek 19, Ek 20, Ek 21, Ek 22, Ek 23, Ek 24 ve Ek 25 inci maddele
ri ve 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinde 7 Eylül 1993 tarihli ve 521 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değiştirilen Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında 2 Temmuz 1993 tarihli ve 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2,6,8,9,12,20, 
22, 28 ve 29 uncu maddeleri ile bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 1 sayılı cetvel ve 521 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameyle eklenen ek 1 ve ek 2 nci maddelerinde, 18 Ağustos 1993 ta
rihli ve 517 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen 29 Nisan 1969 tarihli ve 1164 sa
yılı Arsa Ofisi Kanununun 1,2,5,6,9,10 ve 16 ncı maddeleri ile bu Kanuna 517 sayılı Kanun Hük-
münde%Kararnamenin 8 inci maddesiyle eklenen ek 1, ek 2 ve ek 3 üncü maddeleri, aynı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 9 ve 10 uncu maddelerinde yapılacak değişikliklere ve bunlara ilişkin 
geçici hükümlerle bu düzenlemelerin sonucu olarak kaldırılacak hükümlere 

ilişkin düzenlemeleri kapsar. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde grupları adına söz isteyen?.. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdüllatif Şener; buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Devlet Planlama Teşkilatı ile, Türk Patent Enstitüsünün Yeniden Teşkilatlanmasına, Arsa Ofisi Ka
nunu ile 178 ve 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısının 2 
nci maddesine gelmiş bulunuyoruz. Ancak, bu kanun tasarısı münasebetiyle Meclisimiz, gerek Tür
kiye Büyük Millet Meclisinden kanunların geçiş biçimi gerekse müzakerelerin tekemmül ediş bi
çimi hakkında ilginç gelişmelere sahne olmaktadır. 

Biraz önce Genel Kurulda görüşülen ve değişiklik önergesiyle birlikte geçen maddeyle, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi yanıltılmıştır. Bugünkü Birleşimde "Başkanlığın Genel Kurula sunuşla
rı" bölümünde, dün gerek gündüz gerekse gece mesaisinde görüşülen bu kanun tasarısının komis
yona geri çekildiğine dair tezkere okunmuştur. Bu tasan, Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameyle İlgili Kanun Tasansıydı. Bu tasan, bildiğiniz gibi, dün görü
şülmeye başlandı, geneli üzerinde görüşmeler tamamlandı; fakat, bu kanun tasansmın tamamlana-
mayacağı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinden, bu şartlar altında, amaçlanan süre içerisinde ge
çemeyeceği anlaşılmıştı. Bu sebepten dolayı, bugün, bu tasannın Meclis gündeminden geri çekil
diği ifade edildi ve tasarı tekrar komisyona iade edildi. Ancak, biraz önceki önergeyle 1 inci mad
deye ilave edilen değişiklikle, 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına 
ilişkin yetki de, Sayın milletvekillerinin dikkatlerinden kaçınlmak suretiyle oylanmıştır ve geçmiş
tir. 

: Aslına bakarsanız, Mecliste görüşmelerin böylesine aceleye getirilmesi, sayın milletvekilleri
nin neyi niçin kabul ettiklerini anlayamadan buradan tasanlann geçirilmesi, hiç de sağlıklı bir olay 
değildir ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama faaliyetlerinde bulunması gereken ciddiyet
ten, samimiyetten ve usul şartlanndan uzaktır. Böylesine önemli bir değişiklik burada gerçekleşti
rilmiştir. Halbuki, daha önceki uygulamalanmızda da görüldüğü gibi, yeni bir madde niteliğindeki 
önemli konularda, en azından, burada, Komisyonun toplanma yetersayısının bulunması hususu 
aranmıştır; ama, buradaki değişiklik, yeni bir madde ihdasından da çok daha önemli bir nitelik ta
şıdığı halde ve sayın komisyon, toplantı yetersayısına sahip olmadığı halde, biraz önce gördüğü
müz gibi, önergenin oylaması yapılmıştır ve madde bu değişiklikle geçirilmiştir. Bu uygulamanın, 
şu ana kadar Türkiye Büyük Millet Meclisinin takip etmiş olduğu usul ve müzakere biçimine, te
amüle uygun düşmediğini burada belirtmek istiyorum. Böylesine hızlı bir şekilde, anlaşılmadan ve 
gerekli tartışma zemini bulunmadan, üzerinde yeterince düşünmeye imkân ve zaman tanımadan ka-
nunlann alelacele buradan kaçınlması, gerçekten vahim sonuçları ortaya çıkarabilecek özelliktedir. 

Bir kere, görüşmekte olduğumuz bu yetki kanunu tasansı, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
Başbakanlıktan dün intikal etmiştir. İçtüzük hükümleri gereğince, Komisyonda görüşülmeden ön
ce 48 saatlik sürenin geçmesi gerekmekteyken, bu 48 saatlik süre, Danışma Kurulunda mutabakat 
sağlanamadığı için burada yapılan oylamayla aşılmış ve Plan ve Bütçe Komisyonundan dün hızla 
geçirilmiş ve yine İçtüzük hükümlerince gerekli olan süre şartı tekrar aşılarak, iki gün içerisinde bu 
tasannın Meclisten tamamen geçirilmesi ve tamamlanması gibi çok süratli bir işleme başvurulmuş
tur. Böylesine hızlı, anlaşılmadan, tartışılmadan, ne getirdiği ne götürdüğü iyice belirlenmeden bir 
kanun tasarısının buradan geçirilmeye çalışılması, fevkalade yanlıştır. Bu yanlış işlem aynı zaman
da, çok önemli bir değişiklik önergesinin de aynı aceleyle bu tasarıya sokulmasıyla biraz önce ya
şanmıştır. 
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Böyle bir uygulama, böylesine bir müzakere usulü, hepimizi rahatsız etmelidir; bu, sadece mu
halefetin rahatsız olacağı bir olay değildir; aynı zamanda, yasama faaliyetlerine katılan bütün arka
daşlarımızın, böylesine bir uygulamadan ve yasama organının âdeta by-pass edilerek yeni birtakım 
düzenlemelerin yürürlüğe girmesi çabası içerisinde olunmasından rahatsızlık duyması, en tabiî 
haklarıdır. Burada maalesef, biz, böylesine bir duyarlılığı göremiyoruz, müşahede edemiyoruz; 
ama, en azından böylesine bir duyarlılığın ortaya çıkmamış olması da üzüntü verici bir durumdur. 

Eğer, bütün işlemler, verilecek yetkilerle Bakanlar Kurulu tarafından tanzim edilecek olsaydı, 
kanun yapma diye bir müessese, ne Anayasada yer alabilirdi ne de fiilen mevcut olabilirdi. Ancak, 
görünen odur ki, son onbeş gün içerisinde sürekli, yetki tasarılarıyla meşgul olmaktayız. Bütün yet
kileri Hükümete devredip Meclisi tamamıyla dışlamaya gidebilecek bir uygulamaya zemin hazır
lamaktayız; bütün milletvekili arkadaşlarımın bu noktaya dikkatlerini çekmek istiyorum ve hepini
ze saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şener. 
ANAP Grubu adına, Sayın Korkmazcan; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli millet
vekili arkadaşlarım; dün, Anayasa Komisyonuna gönderilmeden, doğrudan doğruya Plan ve Bütçe 
Komisyonunda ele alman yetki tasarısını bugün görüşüyoruz. Burada, alışkanlık itibariyle bunu 
söylüyorum; çünkü, şu anda görüşmekte olduğumuz yetki tasarısı, dün Plan ve Bütçe Komisyonun
da ele alınan tasarı değildir; o tasandan mahiyet itibariyle tamamen farklı bir tasarıyla karşı karşı-
yayız. 

Dün, Plan ve Bütçe Komisyonunda 48 saatlik bekleme süresi dikkate alınmadan müzakere edi
len, Anayasa Komisyonuna havalesi yolunda yaptığımız talep gene dikkate" alınmadan kabul edi
len rapor, Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün yeniden teşkilatlandırılması, 29 
Nisan 1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu ile 3 Aralık 1993 tarihli ve 178 sayılı ve 2 
Temmuz 1993 tarihli ve 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına iliş
kindi. Halbuki, şu anda müzakeresini yapmakta olduğumuz tasarıya, bir önergeyle, bir başka ek ya
pıldı; o ek, 90 sayılı, Ödünç Para Verme Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamedir. 

Dün, bu tasarı Plan ve Bütçe Komisyonunda müzakere edilirken, paralel bir çalışma, Ödünç 
Para Verme Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname için burada yapılıyordu; yani, Meclis Ge
nel Kurulu bir çalışma yapıyordu, Plan ve Bütçe Komisyonu başka bir çalışma yapıyordu; şimdi o 
iki çalışmayı, bir önergeyle, bir tasanda birleştirmiş oluyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, dünyanın hiçbir yasama meclisi, böylesine hafifliklere müsaade etmez, 
yetkileri hakkındaki kuralların böylesine çiğnenmesine göz yummaz. Kanun hükmünde kararname 
çıkarma, Anayasamızın 91 inci maddesinde düzenlenmiştir. Anayasamızın 91 inci maddesine gö
re, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi hükümet tarafından alınmaz, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi tarafından verilir. Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisi, gerek görürse, Anayasanın çiz
diği sınırlar içerisinde kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verir. Çünkü, kanun yapma yet
kisi doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir ve bu, millet adına kullanılan ege
menlik yetkisidir. Siz, egemenlik yetkinizi, kendi rızamızla, düşünüp taşınarak, sınırlarını, süresi
ni, kapsamını belirleyerek bir heyete vermiyorsunuz; bir heyet bunu sizden alıyor; keyfî olarak alı
yor, canı istediği zaman alıyor, aklına geldiği zaman alıyor. Bu, kanun hükmünde kararname çıkar
ma yetkisi kapsamında düşünülemez. 
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Değerli arkadaşlarım, yasama çalışması, yasama organlarında yapılır. Bu çalışma, iktidar ve 
muhalefetin müşterek çalışmasından oluşur; iktidar ve muhalefetin, değişik görüşlere sahip olan 
milletvekillerinin topyekûn katkısıyla olur. Yani, bir kanun tasarı veya teklifi komisyonlarda mü
zakere edilir, komisyonlardan çıkar, rapor haline getirilir, o raporlar milletvekillerine dağıtılır ve
ya rapor burada okunur ve milletvekilleri bilgi sahibi olurlar; burada ya bunun üzerinde konuşma 
yaparlar, değerlendirme yaparlar, önerge verirler veyahut da susarlar. İşte, o susma dahi bir katkı
dır. Yani, "biz olup biteni kabulleniyoruz" demiş olurlar; ama, en azından bu değerlendirme hak
kı, milletvekillerinden esirgenmez. Hangi kanunu çıkarıyoruz, neleri düzenliyoruz; 60 milyon va
tandaşımızı ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkisi olacak bütün dünya ülkelerinin vatandaşlarını ilgi
lendirecek bir kanun çıkarılırken, ne yapıyoruz, hangi düzenlemeleri yapıyoruz diye, bunlar üze
rinde milletvekillerinin düşünme hakkı vardır, söz söyleme hakkı vardır, değişiklik önerme hakkı 
vardır; ama bütün bunlar kaldırılıyor. 

Netice olarak, şimdi hanginiz, bundan önceki birleşimde görüşmeleri yarım kalan Ödünç Pa
ra Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin bu metne dahil edileceğini biliyordu
nuz, kim biliyordu? Dün Mecliste bu kanun tasarısı müzakere edilmiş, Genel Kurul bu kanun tasa
rısına karşı direnmiş; yani, Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde kararnameyle il
gili tasarıyı görüşmeyi Meclis bir bakıma reddetmiş ve çoğunluk sağlanmamış. Meclisin günde
mindeki, Meclisin kabul etmediği, en azından olumlu bir görüş beyan etmediği bir hususu, bir öner
geyle, başka bir yere eklemeniz mümkün değil ve bu, Anayasaya çok açık bir aykırılık teşkil edi
yor. Çünkü, yetki kanunları hazırlanırken, çıkarılacak olan kanun hükmünde kararnamenin amacı, 
kapsamı, ilkeleri, süresi, içinde kaç kanun hükmünde kararname çıkarılabileceği hususları önceden 
yazılır, bunlar üzerinde komisyonlarda görüşmeler yapılır. 

İşte, bütün bu lazımelere riayet edilmeden, şimdi, elimizdeki kanun tasarısının mahiyeti değiş
tirilerek yeni bir tasarıyı müzakere eder duruma geliyoruz. Elbette, burada Meclisin olumlu bir kat
kısından bahsedebilmek mümkün değil; çünkü, bu olumlu katkıyı sağlayabilecek zaman ve usul 
tatbik edilmemiş. 

Ödünç para vermeyle ilgili konuda, diyelim ki herhangi bir grubun bir düşüncesi var; ama, o 
grubun sözcüleri şu anda burada yok -en azından, bu konuyla ilgili olarak, dün, bizim burada gö
revlendirdiğimiz arkadaşlar şu anda yok- peki, şu kanun tasarısının görüşülmesi sırasında, gruplar 
nasıl bir fikir beyan edecekler; ya da, bu işe özel ilgi duyan arkadaşlarımız, başka bir konu görüşü
lüyor. gerekçesiyle, başka bir komisyonda çalışma yürütüyorlarsa, buraya onların katkıları nasıl 
sağlanacak? 

AHMET SAYIN (Burdur) - Komisyonlar çalışmıyor. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Çalışabilir değerli arkadaşım. Milletvekilinin her an 

mutlaka Genel Kurulda bulunması gibi bir zorunluluk yok. Bir milletvekili, başka bir sebeple, di
yelim ki Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin yarın tekrar günde
me geleceği hesabıyla, onunla ilgili hazırlıklar yapıyor olabilir ve burada bulunmayabilir; ama, bu
nu, korsan bir önergeyle getirip bu tasarıya koyuyorsunuz. O zaman da, çıkan kanun korsan kanun 
oluyor maalesef ve çıkan kanunların hukuka uygun olmadığı, Anayasa Mahkemesi tarafından da 
açıkça ortaya konuluyor. Bu, yıl içinde kaç defa oldu. 

Değerli arkadaşlarım, şimdiye kadar yetki kanunlarının iptaline sebep olan hadise, bu yetki ka
nunlarında birden fazla kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin alınması, çok geniş alanla
rın aynı hükümle düzenlenmesi gerekçesi olmuştur. Okuyunuz geçen seneki iptal kararının gerek-
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çesini, bizim başvuru dilekçelerimizi okuyunuz. Bir kanun nasıl yapılır, oralarda yazılı bunlar. Ya
ni, başka bir yerde tekrar üniversitelere gidip, hukuk fakültelerinin birinci sınıfında verilen bu ders
leri takip etmeye belki vaktiniz olmayabilir; ama, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararları orta
da, bizim yargıya başvururken ortaya koyduğumuz dava dilekçelerimizdekİ gerekçeler ortada. On
ları okuyun; asgarîsinden, bir kanun nasıl yapılır, öğrenirsiniz. Yani, bunlara riayet etmeyeceksi
niz; yarın biz Anayasa Mahkemesine gidip "bunların hukuk içerisinde yeri nedir" sorusunu sordu
ğumuz zaman, Yüce Mahkemece "bunların hukuk içinde yeri yoktur, hukuk sisteminde yeri ola
maz, bunlar kanun değildir, olsa olsa korsan metinlerdir" dediği zaman da mahkemeye tepki duy
maya kalkışmak da... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Kanun hükmünde kararname yetkisi iptal edildiği za

man da "biz hizmet yapacaktık, hizmetimize muhalefet mani oldu" veya "hizmet yapacaktık, Ana
yasa Mahkemesi mani oldu" gibi yakınmaların yeri yoktur. 

Bu cümleleri geçen yıldan beri kaç defadır tekrarlıyorum, her seferinde hatırlatıyorum, "yan
lış yapıyorsunuz" diyorum. Böylelikle, hem Meclisin itibarını erozyona uğratıyorsunuz hem Hükü
metin itibarını erozyona uğratıyorsunuz. Belki geçen sene, ilk iptaller olduğunda, bu gerekçelerini
ze kulak verenler vardı; ama, bu şikâyetleri o kadar çok kullandınız ki, artık ağlamalarınıza kimse
nin aldırması mümkün değil. 

Değerli arkadaşlarım, kanunları yaparken, eğer Meclisteki milletvekillerinin katılımları sağla
nabilirse, muhalefetin katkılan sağlanabilirse, yapılacak hizmetler gerçekten hukukun içinde olur, 
hiçbir hükümet hukuk dışı yollarla sonuç elde etmeye kalkışmaz. Hükümetlere Anayasanın verdi
ği görev, hukuk içinde kalarak hizmet yapma görevidir. Hukukun bir santim dışına çıktığınız za
man, onunla, hizmet yapıyoruz zannetseniz dahi, memlekete kötülük yaparsınız. Nitekim, son gün
lerde Anayasanın 84 üncü maddesiyle ilgili olarak başlattığınız bir tartışmanın da hiçbir yarar sağ
lamadığı, ancak ve ancak Türkiye'deki yargı bağımsızlığına gölge düşürdüğü bir vakıadır. Önü
müzdeki günlerde, bu yargı bağımsızlığıyla ilgili olarak başlattığınız tartışmaların yurt dışında ne 
gibi yansımalar yaptığını da göreceksiniz. O zaman... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) . 

BAŞKAN - Lütfen bağlayalım. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Bir cümlem var Sayın Başkanım. 

O zaman da, hiç olmazsa sorumluluğunuzu üzerinize almayı bilin; sorumluluğu başkalarına, 
mahkemelere, muhalefete yüklemeye kalkışmayın. 

Değerli arkadaşlarım, bu görüşlerin Hükümet tarafından bir kere daha dikkate alınmasını rica 
ediyorum. Bu görüşler dikkate alınmadan yapılacak yasalar iptal edilmeye mahkûmdur. Bugünden 
ifade ediyorum; boşuna uğraşıyorsunuz, Meclisi de boşuna uğraştırıyorsunuz. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Ahmet Remzi Hatip; buyurun. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Muhterem Başkan, değerli Türkiye Büyük Millet Mecli
si Üyeleri; görüşülmekte olan Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Yeniden Teş
kilatlanmasına Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 29 Nisan 1969 Tarihli ve 1164 Sa-
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yılı Arsa Ofisi Kanunu ile 3 Aralık 1993 Tarih ve 178 Sayılı ve 2 Temmuz 1993 Tarihli ve 485 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararna
meler Çıkarılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısının görüşülmekte olan 2 nci 
maddesi üzerinde şahsî görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Evvela şunu kaydedeyim : Tümü üzerinde yaptığım konuşmada da, Devlet Planlama Teşkila
tı, Maliye Bakanlığı Gümrük Müsteşarlığı ve Arsa Ofisi gibi, çok önceden kurulmuş ve işlemekte 
olan kurumların kanunlarında, altı ayrı kanunda değişiklik yapılmasını öngören bu yetki tasarısının 
içerisine Türk Patent Enstitüsüyle ilgili hüküm konulmasının öngörüldüğünü; fakat, bu hususun, 
gerekçede dahi izahtan uzak tutulduğunu ifade etmiştim. 

Patent Enstitüsü kurulması yeni bir konu değildir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bünyesinde 
bulunan Sınaî Mülkiyet Dairesi, ihtira beratları konusunu işler ve bu konularda vazife yapar. Bu
nunla ilgili kanun eskidir; fakat, bu daire, bugüne kadar, görevini dirayetle yürütmüştür. 

Şimdi Hükümet, bir Patent Enstitüsü kurmayı düşünmüş ve bunu gerçekleştirmek için birta
kım teşebbüslerde bulunmuştur; ama, bu iş, acele bir iş değil, ivedi bir iş değil, zorunlu bir iş de
ğildir. Bunun gibi nice kuruluşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapacağı yönlendirmeyi bek
lemekte iken, birçok işleri askıda iken, niçin bu konu öne almıyor? Bu konuyu, bir evvelki konuş
mamda, uzun uzun, Türkiye'de ilaç sanayii üzerinde oynanan oyunları ifade ederek dile getirmeye 
çalışmıştım. Bu bir misaldi. 

Türkiye'de patent konusu, Türkiye'de ilaçta patent konusu, bizim millî menfaatimiz için öne 
alınan ve çabuk görüşülmesi istenen bir husus değil, Batı'nın bize empoze ettiği, dikte ettirdiği, 
"mutlaka çıkaracaksınız" diye âdeta sıkıştırdığı bir husus olduğu için, bu konu, mevcut tasarının 
içine sokulmuştur. 

Sabahleyin Danışma Kurulu toplantısı yapıldı. Bu toplantıda, birinci olarak, bu hafta olduğu 
gibi, gelecek hafta da, salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri -cuma günü sonradan ilave edilmek 
üzere- 20.00-24.00 saatleri arasında da mesai yapılması öneriliyordu; ikinci olarak da, "kanun hük
münde kararname çıkarmak üzere iki tane yetki tasarısı getiriyoruz, Vergi Usul Kanununu öne al
mayı düşünüyoruz, Memurin Muhakemat Kanununda düzeltme yapmayı öngörüyoruz" deniliyor 
ve bunların öncelikle görüşülmesi konusu dile getiriliyordu. 

Ben, orada, Refah Partisini temsilen bulunuyordum ve "biz, Meclisin tatil olmasını istemiyo
ruz, görüşelim bu tasarıları; fakat, siz toplanamıyorsunuz. Dün, şu kadar defa karar yetersayısı is
tendi, sonunda üç defa üst üste yoklama yapıldı, Sayın Başbakanın bizzat mevcudiyetine rağmen 
toplantı yetersayısını bulamadınız..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Lütfen bağlayalım. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - "... Binaenaleyh, biz bu önerinize iştirak etmiyoruz" 

dedim. Bana, orada İktidarı temsilen bulunan kıymetli arkadaşımız, "sizin üzerinde hassasiyet gös
terdiğiniz dünkü mevzuu, yani Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnameyle ilgili tasarıyı biz geri çekiyoruz. Bunaenaleyh, sizin hassasiyet gösterdiğiniz hususu ge
ri çektiğimize göre, siz de, ne olur bunu kabul edin. Getirdiğimiz bu öneriyi kabul edin ve bu Da
nışma Kurulu kararı olarak Yüce Meclise arz ederim" dediler. 

Şimdi ne görüyoruz : Buraya getirdiğiniz bir önergeyle, bu kanun hükmünde kararnamede 
gösterilmiş olan kanunlara ilaveten, yani Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün 
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yeniden teşkilatlanması konularına ilaveten, 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 178 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname Gümrük Müsteşarlığıyla ilgili 521 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name, 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunuyla ilgili olarak 
düzenleme yapacağız diye gelinirken, dün müzakere edilip Meclisin tepkisini üzerine çeken ve de 
bir türlü geçirmeye muvaffak olmadığınız kanun tasarısını, şimdi yetki almak şekliyle bir hüküm 
olarak karşımıza getiriyorsunuz. Bu, Yüce Meclisin üzerinde zaten kalmayan, Hükümet hakkında 
da eksilmiş olan güveni tamamen ortadan kaldırdığı gibi, yasama faaliyetlerinde bundan sonra da 
fevkalade kötü bir örnek olacağı için esefle kaydediyorum ve böylece... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - ... önümüze getirilmiş olan.bu tasarının ciddiyetten 
uzak olduğunu ifadeyle, hepinize saygılarımı sunuyorum. (RP Sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hatip. 
Madde üzerinde kişisel olarak, Sayın Başeğmez; buyurun efendim. 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çok ciddî bir du

rumla karşı karşıyayız. Türkiye Büyük Millet Meclisine olan saygı hâlâ halkta var; yani, halk, ba
şına taş düşse -iyi veya kötü- milletvekillerinden biliyor "ne duruyorsunuz" diyor, Meclisi hâlâ kut
sal bir makam olarak görüyor; ama, o da zayıflıyor... 

Şimdi işin tuhaf tarafı, parlamenter sisteme, bizatihi parlamenterin kendisinin inanç duymama
ya başlaması, varlığının hikmetinden sual etmeye başlamasıyla, ben neyim, niçin buraya geliyo
rum, ne işe yarıyorum, bir iyiliği ikame edebiliyor muyum, bir kötülüğün önüne geçebiliyor mu
yum, ülke adına, halk adına, millet adına bir icraatta bulunabiliyor muyum; bu sorunun cevabını 
bulamıyorsa, değerli arkadaşlar, çatı başınıza çöküyor demektir, temeller altınızdan kayıyor de
mektir. 

Tansu Çiller, Başbakan olarak, buraya Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanını, Başbakan Veki
lini gönderiyor, "hadi bakalım, şu, şu, şu konularda, kırk meselede bana kanun kuvvetinde karar
name yetkisi alın gelin" diyor, kendisi de Meclise gelmiyor; ne yapacaksın?! Sonra, "buyruğum-
dur" diyerek, "fermanımdır" diyerek, padişah buyruklarıyla ülkeyi yönetecek!.. Keşke kendi buy
rukları olsa, seçilmiş bir Başbakanımız olarak ona da saygı duyarız; ama, belki de gölge bir başba
kanın buyruklarıyla ülke yönetilecek!.. (RP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 

Onun için, öyle uyduruk yetkilerle Meclisin yetkisini alıp da burada rehavet içinde oturmanın an
lamı yok. Bunu bir şekilde protesto etmek gerekir. Biliyoruz, bunu şimdi engelleyemeyeceğiz, çıka
cak edecek; ama ne olacak; yani, ülke demokrasiyle mi yönetiliyor, parlamenter sistemle mi; bir mil
letvekili ne işe yarıyor, grup ne işe yarıyor; doğrusu, anlamakta güçlük çekiyoruz. Keşke "padişahlık 
yürüse miydi ne" diyeceğim!.. Yok, yok; irademize sahip çıkmak zorundayız arkadaşlar. 

Hayırlı günler diliyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Söz istiyorum. 
BAŞKAN - Eğer 3 üncü maddeyle ilgili söz istiyorsanız sıraya yazalım. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Olur efendim. 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde 10 adet önerge vardır; madde bir fıkra iki bentten ibaret olduğu için, dördü

nü geliş sırasına göre okutup, aykırılık sırasına göre işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesi birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "516 sayı
lı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinde" ibaresinin "516 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 16,17,18 ve 19 uncu maddelerinde" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İhsan Saraçlar Nevzat Ercan Ercan Karakaş 
Samsun Sakarya İstanbul 

Muhtar Mahramlı Nihat Matkap 
Tekirdağ Hatay 

Gerekçe : 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle Maliye Bakanlığı teşkilatında yapılan 
düzenlemelerle, gerek vergi gelirlerinin artırılması, gerekse bütçe harcamalarının disipline edilme
sine yönelik bazı yeni birimler oluşturulmuş ve bunların bir bölümü de işlerlik kazanmıştır. 

Bu birimlerde görev alacak personelin özlük haklarına ilişkin düzenlemeler 516 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 17, 18 ve 19 uncu maddeleriyle yapılmıştır. 

Halen söz konusu kadrolarda görev yapan personele, yukarıda sayılan maddelerle yapılan dü
zenlemeler uyarınca ödeme yapılmakta olup, Anayasa Mankemesinin kararı uyarınca 516 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlükten kalkmasıyla, bu konuda boşluk ortaya çıkacaktır. Bu 
durumda Bakanlığın teşkilat yapısı değişecek, ancak ihtiyaç duyduğu personelin maaşlarına ilişkin 
düzenleme yapılana kadar, bu değişiklik işlerlik kazanamayacaktır. 

Bu itibarla, önerilen değişiklikle; yetki kanunu çerçevesinde yeni ihdas edilecek kadrolarda 
görev yapacak olanlar ile kadro unvanları değiştirilecek veya kaldırılacak personelin özlük hakla
rına ilişkin düzenlemelerin de yapılabilmesi imkânı getirmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin (b) bendinin son satırın
daki "9 ve 10 uncu maddelerinde" ibaresinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki ibarenin eklenmesi
nin kabulünü arz ve teklif ederiz. 

İhsan Saraçlar Nevzat Ercan Nabi Sabuncu 
. Samsun Sakarya Denizli 

Ahmet Sayın Abdullah Kınalı 
Burdur Hatay 

"30.9.1993 tarihli ve 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14 üncü maddelerinde" 

2 nci maddeye ilişkin gerekçe : , 
90 sayılı Kanun Hükmünde Kararname üzerinde yapılacak değişikliklerle, bu alandaki yasal 

mevzuat güçlendirilerek, bu sektörde elde edilen ve önemli boyutlara ulaştığı tahmin edilen gelir
ler kayıt düzeni içine alınarak, vergi tabanı genişletilecektir. 

Ayrıca, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerinde yapılacak değişikliklerle, fak-
toring şirketleri ve tüketici kredi şirketlerine yasal çerçeve çizilecek; böylelikle mal ve hizmet sa
tımlarında, özellikle otomotiv sanayiinde karşılaşılan sorunlara çözüm getirilecektir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin (a) fıkrasının "kuruluş 

görev ve yetkilerinin belirlenmesine" ibaresinin fıkra metninden çıkarılmasını arz ve talep ederiz. 

Fethullah Erbaş Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip Abdüllatif Şener 
Van Sakarya Konya Sivas 

Ahmet Derin Ömer Faruk Ekinci Hasan Dikici 
Kütahya Ankara Kahramanmaraş 

Gerekçe: Yetki yasaları, genellikle Anayasa Mahkemesi tarafından, Meclis yetkisinin Bakan
lar Kuruluna devrini Anayasaya aykırı bulmaktadır. Bu da doğrudur. Parlamenter demokrasi ilke
leriyle bağdaşmaz. Devlet Planlama Teşkilatı ve Türk Patent Enstitüsü gibi önemli teşkilatların ku
ruluş, görev ve yetkilerinin belirlenmesinin kanunla yapılması uygun olur görüşündeyiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin (b) fıkrasının dokuzun
cu satırındaki "Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 2 Temmuz 1993 tarihli ve 
485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2,6,8,9,12,20,22,28 ve 29 uncu maddeleri ile bu Ka
nun Hükmünde Kararnameye ekli 1 sayılı cetvel ve 521 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ek
lenen ek 1 ve ek 2 nci maddelerinde" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz.' 

Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip Abdüllatif Şener 
Sakarya Konya Sivas 

Ömer Faruk Ekinci Hasan Dikici 
Ankara Kahramanmaraş 

Gerekçe: Yetki yasaları, genellikle Anayasa Mahkemesi tarafından, Meclis yetkisinin Bakan
lar Kuruluna devrini Anayasaya aykırı bulmaktadır. Bu da doğrudur. Parlamenter demokrasi ilke
leriyle bağdaşmaz. Gümrük Müsteşarlığı gibi önemli bir kuruluşun teşkilat yasasının kanun hük
münde kararnamelerde düzenlenmesine karşıyız. 

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

Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin (b) bendinin son satınn
dakı "9 ve 10 uncu maddelerinde" ibaresinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki ibarenin eklenmesi
nin kabulünü arz ve teklif ederiz. 

30.9.1983 tarihli ve 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14 üncü maddelerinde" 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

ve arkadaşlan 

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

olmadığı için katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 
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DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin (b) fırkasının 9 uncu sa
tırındaki "Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 2 Temmuz 1993 tarihli ve 485 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2,6,8,9,12,20,22,28 ve 29 uncu maddeleri ile bu Kanun. 
Hükmünde Kararnameye ekli 1 sayılı cetvel ve 521 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ekle
nen ek 1 ve ek 2 nci maddelerinde" ibaresinin madde metninden çıkanlmasım arz ve teklif ederiz. 

Fethüllah Erbaş 
Van 

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

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı kanun tasarının 2 nci maddesinin (a) fırkasının "Kuruluş, 
Görev ve Yetkilerinin belirlenmesine" ibaresinin fıkra metninden çıkanlmasım arz ve talep ederiz. 

Fethüllah Erbaş 
Van 

ve arkadaşlan 

BAŞKAN - Komisyon?.. 

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

BAŞKAN - Hükümet?.. • 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayır; Başkan, söz istiyorum... ' 

BAŞKAN - Buyurun. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) - Sayın Başkan, oylamaya geçtiniz... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Arkasından da karar yetersayısı istiyoruz efendim. 
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AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, değerli üyeler; görüşülmekte olan tasarı
nın 2 nci maddesinin (a) bendinde, "Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün yeni
den teşkilatlanmalarına" ibaresinden sonra "kuruluş, görev ve yetkilerinin belirlenmesine" ibaresi 
vardır, bu son ibarenin çıkarılmasını istiyoruz. 

Şimdi burada, size arz etmek istediğim husus şu : Önümüzde, 16 Haziran Perşembe günkü ta
rihle, yani bugünkü tarihle basılmış gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler" kısmının 2 nci sırasında "Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hak
kında 437 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu" yer almaktadır. Bu ne zaman gelmiş buraya; 29 Nisan 1992'de. Yani, âde
ta çiçeği burnunda, dört beş aylık bir hükümet, Devlet Planlama Teşkilatı hakkında yeni bir düzen
leme getirmiş, önümüze koymuş. 

Şimdi, elimize gelen bu yetki tasarısında, "Devlet Planlama Teşkilatı ile Patent Enstitüsünün 
yeniden teşkilatlandırılmalarına, kuruluş, görev ve yetkilerinin belirlenmesine" deniyor. Muhterem 
kardeşlerim, bunun manası, işte, elimize kitap haline gelmiş olan şu tasarı, 2 nci maddedeki tasarı
dır. Bu tasan, gerekçeleriyle birlikte, elimizde tam 52-53 sayfalık bir eserdir. Bu 53 sayfalık eser, 
58 sıra sayılı Basmayazı olarak bu Meclise takdim edilmiş ve de üzerinde celseler dolusu görüşme
ler yapılmış ve benim burada işaretlediğim kadarıyla, en az 18 maddesi üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştı. Ama, bu arada "yabancı sermaye, teşvik uygulama, serbest bölgeler gibi birimlerin 
Hazinede mi, yoksa Planlamada mı kalması lazım" şeklinde, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile 
Planlama arasında bir çekişme başlamıştı. O günkü Devlet Bakanı Tansu Çiller Hanım, yapılan taz
yikler üzerine, bizzat, "ben tasarıyı geriye çekiyorum" demişti. Ö istekler doğrultusunda, tekrar bu 
sefer, "58'e 1 inci ek" sıra sayılı Basmayazıyla yeniden bu tasarı karşımıza çıkarılmış, bu haliyle 
müzakere edilirken yeniden bu geri çekilmiş ve tekrar gündemimize getirilmişti. Böyle bir hal var
ken; yani, Millet Meclisiyle âdeta alay edilircesine, bu iki tane eser, bu iki tane tasarı kitapçığı eli
mizde, gündemde varken... Çünkü, burada yarın müzakereye başladığımızda, 1 inci sırada olan Ha
zine ve Dışticaret Mîisteşarlığıyla ilgili tasarı, "Bakan?.. Yok. Komisyon?.. Yok..." diye ertelene
cek; 2 nci sırada, "Bakan? Burada, Komisyon? Burada" diye, Devlet Planlama Teşkilatıyla ilgili ta
sarı görüşülecek manası çıkacak ve böyle bir tutum içine girilecektir. Şimdi, tutuluyor, bu husus, 
bu yetki kanunu tasarısıyla önümüze getiriliyor. 

Muhterem arkadaşlar, gelin, âdeta bu işi sulandıran, laçka haline getiren, kanun tekniğini 
ayaklar altında çiğneyen, ne İçtüzük ne Anayasa dinleyen bu tutumu burada bırakalım, şu getiril
miş olan tasarıyı da terk edelim, yeniden bu teşkilat kanununu ele alalım. Eğer bunu yapmayacak-
sanız, bizim önergemiz doğrultusunda, bu maddedeki "kuruluş, görev ve yetkilerinin belirlenmesi" 
kelimesini çıkarın; şu anda acele ne lazımsa, onu yapacak bir yetki alın ve böylece, bu millet de, 
kendisini temsil eden Meclisten ciddî işler çıktığını görmenin gururu içerisinde yaşasın. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

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

4 üncü önergeyi okutuyorum : -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesi 1 inci fıkrasının (b) bendinde yer alan "516 sayı-
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lı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinde" ibaresinin "516 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 16,17,18 ve 19 uncu maddelerinde" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İhsan Saraçlar 
Samsun 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon?.. • 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Çoğunluğumuz 
olmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN.(Isparta) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi, kabul ettiğiniz iki önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

İlkeler 

MADDE 3. — Bakanlar Kurulu bu Kanunla verilen yetkiyi kullanırken, 

a) Kamu hizmetlerinin verimli, süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesini, ülkenin ekonomik 
ve sosyal durumunu dikkate alarak hizmetin özelliği ve gereklerine uygun düzenlemeler yapmayı, 

b) Genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken kamu hizmetlerinde işbölümü ve koordi
nasyonun sağlanmasını, bir hizmetin tek kuruluş veya birim tarafından yürütülmesini ve kaynak 
kullanımında israfın önlenmesini, 

c) Teşkilatların, hizmetlerin özelliğinden kaynaklanan zorunlu farklılıklar saklı kalmak kay
dıyla, hiyerarşik bağlılık ve unvan standardizasyonu sağlayacak şekilde düzenlenmesini, zorunlu 
olmadıkça yeni bir birim kurul mamasını, kadro ihdasında azamî tasarrufa riayet edilmesini, 

d) Kaynakların ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara uygun ve rasyonel kullanılmasını ve ekono
mik istikrarın sağlanmasını, 

Göz önünde bulundurur. 
BAŞKAN - Madde üzerinde grupları adına söz isteyen?.. 
ANAP Grubu rdına Sayın Rauf ERTEKİN, RP Grubu adına Sayın Zeki Ünal. 
ANAP Grubu adına, buyurun Sayin Ertekin. 
ANAP GRUBU ADINA M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; görüşülmekte olan kanun tasarısının 3 üncü maddesi üzerinde Anavatan Partisi Grubunun gö
rüşlerini belirtmek üzere söz aldım. Bu vesileyle, saygılar sunuyorum. 

"Bakanlar Kurulu ve bu Kanunla verilen yetkiyi kullanırken" diye başlayan ve "İlkeler" baş
lığını ihtiva eden 3 üncü madde, dikkat edilmesi gereken her şeyi saymış; ama, Bakanlar Kurulu bu 
yetkiyi kullanabilecek yetkiye sahip midir; evvela oradan başlamak lazım! 

Değerli arkadaşlarım, sabahtan beri diğer sözcü arkadaşlarımın belirttiği gibi, bu kanun tasa
rısının, Meclis gündeminde bulunan ve görüşülmesine başlanılan kanunlarla ilgili bir yetki tasarısı 
halinde buraya getirilmesinden gerçekten fevkalade rahatsız, milletvekili olarak şahsen ben rahat
sızım. 
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Hatırlıyorum, 1987-1991 döneminde, o gün iktidar milletvekili olarak çalışırken, gerçekten 
Anayasanın amir hükümleri doğrultusunda çıkarılması gereken kanun hükmündeki kararnamelerin 
çıkarılmasıyla alakalı olarak ANAP Hükümetleri Meclise geldiği zaman kıyametler kopuyordu bu 
Mecliste. O günün muhalefet liderleri, bunu, 1991 seçimlerinde kullandı. Gerçi, o günkü muhale
fet liderlerimizden biri bugün en yüce makamda, bir diğeri de sade milletvekili olarak aramızda. 
"Kanun hükmünde kararnamelerle idare tarzını ortaya koymayacağız; kanun hükmündeki kararna
meleri kaldıracağız; her şey Meclisten geçecektir" diyen Sayın Demirel'dir; ama, bugün ve bundan 
önce, kanun hükmünde kararname çıkarabilmek için Meclisten yetki istenmesiyle alakalı olarak ge
tirilen taşanlarla bu Meclisi meşgul etmenin, bilemiyorum, o günkü sözlerle ne kadar ilişkisi var 
veyahut da o günkü sözlere uygunluğu var. Bunu takdirlerinize bırakmak istiyorum. Vatandaş da 
bunları görüyor. ' 

Değerli arkadaşlarım, inanınız, böyle kanun tasarıları getirip Meclisin itibarını sarsmak, mil
letvekillerinin itibarını sarsmak bize bir şey kazandırmaz. Gerekçesinde, amacında belirtiliyor; bir 
an evvel bu kanunlarda değişiklik yapılması lazım. İşte, Meclis gündeminde var, niye bu tasarıları 
görüşmüyoruz? İstediğimiz zaman gece saat 24.00'lcre kadar çalışabiliyoruz. Bu tasarılarla alaka
lı görüşmeleri Mecliste niçin yapmıyoruz; niçin bu hususlarla ilgili olan arkadaşlarımızın katkıla
rını sağlama yolunda hareket etmiyoruz? 

ENDER KARAGÜL (Uşak) - Sizinkiler gelmiyor, bak. 
M. RAUF ERTEKÎN (Devamla) - Hayır efendim; Meclisi çalıştıracak olan, iktidar partileri

dir, bunun başka türlü bir izahı olamaz. İktidara mensup milletvekili arkadaşlarımız gelecekler ve 
bu Meclisi çalıştıracaklar; ama, böyle alelacele getirilen kanun tasarılarıyla hem Meclisin gündemi 
işgal ediliyor; arkasından bu kanun taşanları hukuka ters olarak ortaya konulduğundan Anayasa 
Mahkemesi duvarına çarpıyor ve neticede Başbakan olsun, Başbakan Yardımcımız olsun, milletin 
önüne çıkıp, "Efendim, işte bizler size hizmet etmek istiyorduk, ne yapalım Anamuhalefet Partisi 
Lideri Mesut Bey veya Anavatan Partisi bunu Anayasa Mahkemesine götürdüler ve size hizmet 
yapmamızı engellediler" diyor. Bu mantıkla bir yere varmak mümkün değil. Hele şu anda Hükü
met, milletin nazarında yetkisiz bir hükümettir. Bu Hükümet, bu kanun tasarısıyla verilecek yetki
leri kullanabilmesi ve kanun hükmünde kararname çıkarabilmesi için evvela güvenini tazelemeli. 

ENDER KARAGÜL (Uşak) — Erken seçim mi diyorsun? 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Nerede tazelemeli; Mecliste tazelemeli, millette tazeleme
li. Millet, bu Hükümete güvenini yitirmiş... Millet, bu Hükümete güvenini yitirmiş, güvenini yitir
miş olan bir hükümete biz yetki veriyoruz. 1991 yılında seçimlerde bu yetki verildi; ama, o seçim
lerde söylediklerinizin hep tersini yaptınız. Millet inanmıyor... 

Arkadaşlarım, belki konunun dışına çıkıyoruz; ama, inanınız, parlamenter rejim, demokratik 
rejim sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bu Parlamentodaki milletvekili olsun, yani politikacı olsun da 
kim olursa olsun, insanlarımız, artık güvenini yitirme noktasına gelmiş, yitirmiş, "halledemeyecek
siniz, halledemezsiniz... Hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz; miting meydanlarına, seçim alanlarına 
geliyorsunuz, her şeyi söylüyorsunuz söylüyorsunuz, gidiyorsunuz söylediğinizin tersini yapıyor
sunuz" diyor. Burada, bunun aksini söyleyebilecek arkadaşımız var mı? Neticede ne oluyor; vatan
daş bunu söyleye söyleye öyle bir noktaya geliyor ki "politikacıların hepsi aynı teraneden gidiyor, 
demek ki bu parlamenter rejim içerisinde hangi politikacı olursa olsun gelip yalanı, dolanı söylü
yor, gidiyor bildiğini okuyor, yanlış yapıyor, yanlışı ortaya koyuyor, bizi düşünen yok. Demek ki 
bu böyle yürümeyecek" deyip başka şeyler peşinde geziyor. Buna inanın, milletvekili olarak bunu 
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söylemek benim görevim. O bakımdan, bizim biraz daha ciddî şekilde çalışmamız lazım ve ciddî 
şekilde çalışabilmemiz için de buraya ciddî şeylerin getirilmesi lazım. 

Şimdi ne yaptık; tüm görüştüğümüz tasarının kapsam maddesinin içerisine alelacele ödünç pa
ra vermeyle alakalı tefecilik sistemini soktuk. Niçin onu soktuk ki?.. Dün çıkabilirdi veya bugün 
çıkardı, bu kanun tasarısından önce o tasarı çıkardı. Korktunuz... Onun cevabını o millete vereme
yeceksiniz. Tefecilikle alakalı getirdiğiniz kanun tasarısının nasıl getirildiğinin, niye getirildiğinin 
cevabını Anadolu'da veremezsiniz. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Biliyorsun, o ka
rarname yürürlükte. 

. M, RAUF ERTEKÎN (Devamla) - Hayır; biliyorum. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Kim çıkardı onu? 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Kim çıkardı değil; işte getirmişsiniz, siz çıkaracaksınız, ka-
nunlaştırıyorsunuz. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Siz çıkardınız. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Tefeciliği meşru hale sokuyorsunuz. Onu dürt çıkaramadı
nız, bugün, yetki tasarısının içerisine onu da sokuyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, o zaman, birazcık ara verin de, aklınıza daha ne geliyorsa, yetki tasarı
sının içerisine onları da sokurt bitirelim şu işi. Meclisi de tatil edelim, Meclise lüzum yok. Yani, 
böyle alelacele ve dikkat edilmeden Meclisten çıkarılan kanunlar Anayasa Mahkemesince iptal 
edildiğinden Anayasa Mahkemesinin önünde de kötü duruma düşüyoruz, Meclis, bir kanun yapma
sını dahi beceremiyor, öyle bir vaziyete düşüyoruz. Kanunlar, Anayasa Mahkemesinde şakır şakır 
iptal ediliyor; neticede de, Anayasa Mahkemesi bu yasayı niye iptal etti, şöyle iptal etti, böyle ip
tal etti falan diyoruz. Yani, bu tip tartışmaların zamanı, zemini değil; ülkemizde insanların sıkıntı
ları büyük, inanın büyük... Köylülerle, çiftçilerle, memurlarla, işçilerle, emeklilerle alakalı düzen
lemeleri yapacak yetki tasarılarını görüşelim. Hayır, olmayacak şeylerle alakalı böyle yetki tasarı
larının getirilmesi fevkalade yanlış oluyor. 

Ben, esasında bu yetki tasarısının yanlış olduğunu beyan ediyorum. İnanınız, bu tasarının ip
tali için Anayasa Mahkemesine itiraz da bulunulacak ve bu tasarı da iptal edilecektir. O zaman yi
ne Anamuhalefet Partisi bu tasarıyı iptal ettirmek için yine Anayasa Mahkemesine başvurdu, iptal 
ettirdi, onun için şunları yapamadık, demeyin. Lütfen, görüşmek istediğiniz kanun tasarı ve teklif
lerini getirin, saat 24.00'e kadar değil, sabaha kadar Yüce Mecliste tartışalım, yasalaştıralım diyo
rum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ertekin. 
RP Grubu adına, Sayın Zeki Ünal; buyurun. 
RP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görü

şülmekte olan 692 sıra sayılı Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Yeniden Teş
kilatlanmasına, Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 29 Nisan 1969 Tarihli ve 1164 Sa
yılı Arsa Ofisi Kanunu ile 3 Aralık 1993 Tarihli ve 178 Sayılı ve 2 Temmuz 1993 Tarihli ve 485 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Karar
nameler Çıkarılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısının 3 üncü maddesi üzerin-
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de görüşlerimizi belirtmek üzere Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının 3 üncü maddesinde, Bakanlar Kurulunun, bu tasarıdaki yetki
yi kullanırken riayet etmesi gereken ilkeler sıralanmaktadır. Bu ilkeleri şöyle özetleyebiliriz : 

Kamu hizmetlerinin verimli, süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesi, ülkenin ekonomik ve sos
yal durumu dikkate alınarak gerekli düzenlemelerin yapılması, . 

Kamu hizmetlerinde işbölümü ve koordinasyonun sağlanması, kaynak kullanımında israfın 
önlenmesi, kadro ihdasında azamı tasarrufa riayet edilmesi, 

Kaynakların ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara uygun ve rasyonel kullanılmasını ve ekonomik is
tikrarın sağlanması. 

Değerli arkadaşlarım, bu ilkelere hiçbir partinin, hiçbir sözcünün itiraz etmesi mümkün değil. 
Zaten bu ilkeler, bu hükümetin muvaffak olabilmesi için temel ilkeler olarak kabul edilmesi lazım 
gelen ana ilkelerdir. Eğer bir hükümet, bu ilkeleri peşinen kabul etmezse, sosyal ve ekonomik ko
nularda ciddî adımlar atması, icraat yapması mümkün değildir. 

Ekonomik ve sosyal düzenlemelerin yapılması, kaynaklarımızın rasyonel ve rantabl kullanıl
ması, tasarrufa azamî derecede riayet edilmesi, israfın önlenmesi gibi fevkalade önemli ilkeleri bu 
Hükümet âdeta bu tasarının geleceğine bağlamış durumdadır. Yani, Hükümet "İşte biz bu ilkelere 
sıkı sıkıya bağlıyız. Ancak, bu ilkeleri uygulayabilmemiz için bu yetki tasarısının Genel Kuruldan 
çıkması lazım. Çıkmadığı takdirde bu ilkeleri uygulamamız mümkün değildir" demek istemekte
dir. Hükümetin bu şekilde bir fikri tedai ettirecek davranışın içerisinde bulunduğunu burada belirt-' 

• mek istiyorum. Hükümet, şimdiye kadar bu ilkeleri, sırf bu konuda yetkisi olmadığı için mi uygu-
lamamıştır? Yani, bunları uygulayabilmek, hayata geçirebilmek için, bir hükümetin programını uy
gulayabilmesi için, mutlaka bu ilkelerin içinde bulunduğu bir yetki kanununa mı ihtiyaç duyulmak
tadır? Şahsen, ben bu konuyu bir hayli merak ettim. Hemen şunu ifade etmek istiyorum ki, Hükü
met âdeta bu söylediklerimizi doğrularcasına, şimdiye kadar, maalesef bu ilkeler doğrultusunda 
ciddî bir adım atamamıştır. Ciddî bir adım atabilmiş olsaydı, her şeyden evvel ülkenin şu andaki 
sosyal ve ekonomik durumunun, herhalde bulunduğu noktadan daha ileri bir safhada olması lazım 
gelirdi. 

Değerli arkadaşlarım, şayet, Hükümet, Devlet Planlama Teşkilatı gibi fevkalade önemli bir 
teşkilatın görev ve yetkileri üzerinde, bu denli ciddî bir şekilde duruyorsa veya gerçekten bunu fev
kalade önemli olarak görmüşse bu konu iki yıldan beri niye sürüncemede kalmıştır? Bu Hükümet
ten önceki DYP-SHP Hükümeti zamanında, yani 1992 yılında, bu konu Genel Kurula kadar gel
miştir; Plan ve Bütçe Komisyonundan Genel Kurula birkaç sefer gelmiş, birkaç sefer gitmiştir ve 
netice itibariyle, maalesef iki yıldan beri zaten sürüncemede kalmıştır. Eğer, bu ilkelerin uygulan
ması Devlet Planlama Teşkilatının yasasıyla ilgiliyse, demek ki iki yıldan beri bu ilkeler uygulan
madığından dolayı, ülke olarak iki yıllık bir zararımızın ve kaybımızın olduğu ortadadır demektir. 

Kıymetli arkadaşlarım, her şeyden evvel Devlet Planlama Teşkilatı 1960 yılında 91 sayılı Ka
nunla kurulmuştur ve planlama yetkisini ve bununla ilgili fonksiyonunu da Anayasadan almakta
dır. Bu kuruluşumuzun geçen 34 yıllık bir zaman içerisinde elbette fevkalade önemli görevler üst
lendiğini biliyoruz. Üstelik, Devlet Planlama Teşkilatının, devletin temel hedefleri ve tercihleri is
tikametinde oluşturmuş olduğu politikalar, yaptığı teknik çalışmalar ve koordinasyon hizmetleri de 
herkes tarafından bilinmektedir. Zaman zaman hükümetlere bu yönüyle müşavirlik hizmetleri ver-
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mektedir. Hatta bunun ötesinde, belirli bir bürokrat kadrosu yetiştirme konusunda da önemli bir gö
rev üstlenmiş bulunmaktadır. 

Planlı döneme girdiğimiz 1963 yılından beri 6 tane 5'er yıllık kalkınma planı yapılmıştır. Şim
di, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının son dilimi olan 1994 dilimi içerisinde bulunmaktayız. Kıs
met olursa 1995 yılından itibaren de Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı devreye girecektir ve şu 
anda Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planıyla ilgili olarak, Devlet Planlama Teşkilatında ve muhtelif 
yerlerde, konuyla ilgili muhtelif kademelerde çalışmalar yapılmakta ve Yedinci Beş Yıllık Planın 
1995 Ocak ayına yetiştirilmesi konusunda çabalar harcanmaktadır. Benim burada üzerinde durmak 
istediğim konu şu; Devlet Planlama Teşkilatı fevkalade önemli bir teşkilattır ve zaten Hükümet ik
tidar olduktan hemen sonra, mutlaka bunun da bir düzene sokulması lazım geldiği kanaatiyle ko
nunun üzerine gitmiştir. Ancak, maalesef iki yıldan beri bu konu üzerinde ciddî bir çalışma yapıl
madığı da muhakkaktır. 

Hemen şunu ifade etmek istiyorum ki, bazı konular burada enine boyuna görüşülmediği tak
dirde, yanlış neticeler de çıkabilir. Daha evvel bir kararnameyle Devlet Planlama Teşkilatının bün
yesinden Teşvik Uygulama Başkanlığı, Yabancı Sermaye ve Serbest Bölgeler genel müdürlükleri 
koparılmıştır. Hemen şunu arz etmek istiyorum ki, bu üç genel müdürlük, Devlet Planlama Teşki
latının bünyesinden koparıldıktan sonra, âdeta özel sektöre hizmet veren birçok hizmet noktaları da 
akamete uğramıştır ve belki de bu vesileyle bir veya birbuçuk yıllık bir zaman da kaybedilmiştir. 
Onun için, benim burada en büyük endişem şudur : Kanun hükmündeki kararname çıkarılıncaya 
kadar, Devlet Planlama Teşkilatının bünyesinde bazı değişiklikler yapılıncaya kadar zaten iş işten 
geçmiş ve daha evvelki bir düzenlemeyle Devlet Planlama Teşkilatı -tabir yerindeyse- biraz da 
kuşa çevrilmiştir. Eğer, Devlet Planlama Teşkilatı, fonksiyonel bir hale sokulmak isteniyorsa, alı
nacak olan ve alınması düşünülen bu yetkiyle çıkarılacak kanun hükmünde kararnamelerle gerçek
ten ülkenin ekonomik ve sosyal durumu tekrar gözden geçirilecekse ve Devlet Planlama Teşkilatı
na daha yüklü görevler verilecekse, benim kanaatim odur ki, bunun, Hükümet nezdinde değil, bu
rada bütün partilerin ve milletvekili arkadaşlarımızın görüşleri alınmak suretiyle yapılması daha 
uygun olacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Aksi halde, yarın, tekrar bir değişiklik meydana gelecek ve maale
sef, bürokrasi içerisinde huzursuzluklar ister istemez şu andaki Hükümet politikasını etkileyecek
tir. Bu da, dolayısıyla ülke ekonomisini, özel sektörü etkileyecektir ve belki, hakikaten onarılması 
mümkün olmayan bazı yaralar da açabilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet, şu anda böyle bir yetki tasarısını Önümüze getirilmiş bulun
maktadır. Hükümet, bu yetki yasa tasarısının kanunlaşması için, sosyal ve ekonomik alanda bazı il
kelerin verimli, süratli uygulanması konusunda ısrarlı olduğunu ifade etmektedir; ancak, bir yıllık 
Hükümet icraatına baktığımız zaman, gerek enflasyon gerekse borçlanma konusunda, bütçe ve ca
rî işlem açıkları hususunda başarılı bir icraat ortaya koyamadığını ifade edebiliriz. 

Bizim ümit ve temennimiz odur ki, Hükümet buradaki konuşmalardan gerekli hisseyi alır ve 
hakikaten nerelerde hata yapılıyorsa, onları düzeltme konusunda samimi ve ciddî bir çaba harcar. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünal. 
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Buyurun Sayın Mahmut Öztürk. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri, sözleri
me başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, gecikmiş ve Türkiye için son derece önemli olan bir kuruluşun teşkilat yapısı 
ve görevleriyle ilgili düzenlemeler yapan bir yetki kanunu tasarısı üzerinde şahsım adına söz aldım. 
Grubum adına söz almış olsaydım, çok farklı konuşurdum. 

Sayın Başkan, ben herşeyden önce şunu söyleyeyim : Özellikle ANAP'lı arkadaşımız buraya 
çıkıp, DPT hakkında bazı sözler söyledi. Bunu samimiyetimle söylüyorum, ANAP'lı arkadaşları
mın buraya çıkıp DPT hakkında konuşmaya hiç hakkı yok; çünkü, 232 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyle birlikte -Sayın Keçeciler o işin düzenleyicisidir, gayet iyi bilir- DPT ile en çok oy
nanan dönem 1983-1991 arası olmuştur. Ondan sonra kurum bir nevî ıskartaya çıkarılmıştır. 1993 
yılı sonu ve 1991 yılı arası Devlet Planlama Teşkilatı, liberal ekonomi hevesiyle ıskartaya çıkarıl
mıştır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisteki değerli arkadaşlarımız hafızalarını şöyle bir yoklarlarsa, dışa
rıdan bünyesine en çok kuruluş katılan ve yine bünyesinden en çok kuruluş alınıp başka kuruluşla
ra bağlanan teşkilat, Devlet Planlama Teşkilatı olmuştur. Yani, anayasal bir kurum olan, 1961 Ana
yasasına girmiş olan Devlet Planlama Teşkilatıyla ya kasıtlı veya bilmeyerek çok oynanmıştır. 
Bunda herkesin vebali vardır. Özal'ı yetiştiren, Demirel'i yetiştiren, Sayın Murat Karayalçın'ın uz
manlık yaptığı, Sayın Ekrem Ceyhun'un Koordinasyon Daire Başkanlığı yaptığı, kısaca Türk siya
sî ve ekonomik hayatına pekçok değerli insanlar yetiştiren bu Teşkilatla acımasızca oynanmıştır. O 
kadar ileri gidilmiştir ki, Devlet Planlama Teşkilatı ile Hazine, Devlet Planlama Teşkilatı ile Mali
ye, Devlet Planlama Teşkilatı ile Kamu Ortaklığı ve yine Devlet Planlama Teşkilatı ile Merkez 
Bankası birbirine düşürülerek, devlet kuruluşları arasında çok başlılık yaratılmıştır. Yani, bir kuru
luşun karşısında beş tane rakip kuruluş olmuştur. Birinin açıklandığını diğeri yalanlayarak, bugün
kü Hükümetin bile ekonomiyle ilgili söylediği sözlerin yanlışlığını ortaya çıkaran veya pusulayı şa
şırtan beyanatlar verilmiştir. 

Sayın Başkan, şunları samimiyetimle Sayın Bakana aktarmak istiyorum : Türkiye'de planla
ma artık lüzumsuz hale getirilmiştir. Eğer, 1961 Anayasası ile Türk Devlet teşkilatının gündemine 
giren Planlama bu kadar önemli olsaydı, son on yıldır onunla bu kadar oynanmazdı. Bilhassa son 
ikibuçuk yıldır, hatta dört yıldır, "Planlama nedir" denmiş; Planlamada çalışanlar "yarın ne olaca
ğım" endişesini taşımışlardır; kısacası, bu kuruluş yıpratılmıştır. 

Sayın Bakana şu endişelerimi de söylemek istiyorum : Bugün, Planlamanın ne olacağını, ku
ruluşların öneminin ne olacağını, Planlamada çalışanlar değil, ya Başbakanlık memurları veya Ma
liyenin memurları karar vermektedir; bu yanlıştır. Eskiden Planlamada çalışmış bir arkadaşınız ola
rak, bu yetki kanun tasarısında yanlış varsa çıkar bu kürsüden o yanlışları söylerim. Planlama mut
laka korunmalıdır; çünkü, Türkiye'nin Planlamaya ihtiyacı vardır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; şayet bu 3 üncü madde, ekonominin verimli hale getirilmesi, ku
ruluşlar arasında ahengin sağlanması ve kalkınma planlarının hedefine ulaşılması için yazıldıysa, 
Planlama, bir daha oynanmamak kaydı şartıyla bir kanun hükmünde kararname ile yasallaştırılma-
lı ve Planlamada çalışan arkadaşlarımız da "yarın ne olacağım" endişesinden kurtulmalıdır. 

Ayrıca, orada sekiz on yıldan beri çalışan arkadaşların özlük haklan yoktur. Ayrıca, bu insan
lar çeşitli bahanelerle uzmanlıktan memurluğa düşürülecektir. 
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Bu konuda da hassas olduğumu belirtir, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 

Buyurun Sayın Keçeciler. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten, kendisi
ni Anayasa Mahkemesinin kararlarıyla bağlı saymayan ve bu kararlan hiçe sayan bir anlayışla kar
şı karşıyayız. 

Bakınız, bundan yirmi gün evvel bu Meclisten bir yetki kanunu çıkardık. Memurlar ye Diğer 
Kamu Görevlilerinin Özlük Haklarının Yeniden Düzenlenmesine, Bazı Kamu Kurum ve Kuruluş
larının Teşkilatlanmalarına -diye devam ediyor, uzun olduğu için tamamım okumuyorum- ait bir 
kanun tasarısıydı ve sıra sayısı 658'di. O tasarıdaki "İlkeler" başlıklı 3 üncü -yine burada da 3 ün
cü madde-maddesini okuyorum : 

a) "Kamu hizmetlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini; ülkenin ekonomik ve sos
yal durumunu dikkate alarak hizmetin özelliği ve gereklerine uygun düzenlemeler yapmayı, 

b) Genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken kamu hizmetlerinde işbölümü ve koordi
nasyonun sağlanmasını, bir hizmetin tek kuruluş veya birim tarafından yürütülmesini ve kaynak 
kullanımında israfın önlenmesini, 

c) Teşkilatların, hizmetlerin özelliğinden kaynaklanan zorunlu farklılıklar saklı kalmak kay
dıyla, hiyerarşik bağlılık ve unvan standardizasyonu sağlayacak şekilde düzenlenmesini, zorunlu 
olmadıkça yeni birim kurulmasını, 

d) Kaynakların ekenomik ve sosyal ihtiyaçlara uygun ve rasyonel kullanılmasını ve ekonomik 
istikrarın sağlanmasını, 

Göz önünde bulundurur." 
Elimizdeki yeni yetki kanunu tasarısındaki ilkeler maddesine bakıyoruz, maddesi maddesine, 

kelimesi kelimesine, motamo, virgülüne kadar aynı. 
Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesinin bu konuda gerekçeli kararı çıkmadı da, bir ev

velki iptal edilen gerekçeli karardan size bir bölüm okumak istiyorum. Anayasa Mahkemesi diyor 
k i : "Verilen yetkinin, konu, amaç, kapsam ve ilkeler yönünden genel anlam içermesinden ve du
raksamalardan kurtarılarak belli, belirgin hale getirilmesi, diğer bir anlatım ile somutlaştırılması, 
yürürlüğe konulacak kanun hükmünde kararnamelerin yetki yasası kapsamı içinde kalıp kalmadık
larının, 91 inci maddede belirlenen yasak alana girip girmediklerinin, önemli, ivedi ve zorunlu bir 
durum için olup olmadıklarının saptanması kesin bir şekilde gereklidir." Bu, Anayasa Mahkemesi 
kararı. 

Anayasanın 153 üncü maddesi de diyor k i : "Anayasa Mahkemesinin kararlan Resmî Gazete
de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlannı, gerçek ve tüzel
kişileri bağlar." Ama, Hükümeti bağlamaz, İktidarı bağlamaz. İktidar "Ben Anayasa Mahkemesi 
karannı tanımıyorum. O daha evvel çıkardığım ve mahkeme tarafından iptal edilen ilkeler madde
sini aynen motamo bu tasanya yazanm ve Meclisin huzuruna tekrar getirtirim ve Meclisten bunu 
geçiririm" diyor. . 

Bunu demeye hakkınız yok değerli arkadaşlarım. Gelin, Anayasa değişiklikleri görüşülüyor, 
oraya getirin ve"Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra Meclis, eğer aynı konuda ısrar 
ederse -Cumhurbaşkanının vetosunda olduğu gibi- o kanun yürürlüğe girer" deyin. Bu bir usuldür, 
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böyle bir metot belirleyin; ama, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bir ilkeler maddesini motamo, 
kelimesi kelimesine aynen buraya yazıp huzurumuza getirmeye hakkınız var mı? Joker gibi bir 
madde yazmışsınız, her yetki kanununa aynı ilkeleri koyuyorsunuz. Anayasa Mahkemesi de size 
"Bu ilkelerle olmaz, gelmeyin huzuruma, iptal ederim" diyor. İkinci defa iptal edildi bu değerli ar
kadaşlar. Yani, bu işi yapmasını bilmiyorsanız, lütfen... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Anayasa Mahkemesi kararlarını bu kadar hafife alma
ya hakkınız yok. ' ," : ' 

Bu işi yapamıyorsunuz, bu işi bilmiyorsunuz. İktidar olarak süreniz doldu. İstifa etmek, mem
lekete yapacağınız en büyük iyiliktir. Sizi istifa paklar, başka çaresi yok. (ANAP sıralarından al
kışlar) Dinlemiyorsunuz; Anayasa Mahkemesi kararını dinlemiyorsunuz, muhalefetin sesini dinle
miyorsunuz, bilenlerin sesine kulak vermiyorsunuz, ondan sonra oturup, burada çıkardığınız bu ka
nun için, "Anayasa Mahkemesine, Anamuhalefet Partisi götürmeseydi biz bu işi yapacaktık" diye, 
bizi gidip Devlet Planlama Teşkilatına veyahut da buradan istifade edecek bakanlıklara şikâyet edi
yorsunuz. Siz bu kafayla bizi şikâyet edip yıpratacağınızı zannediyorsanız, ben size şunu söyleye
yim : Hukuka karşı gelmeyi denemiş idareler, iktidarlar bu memleketten gelip geçmiştir; ama, hu
kuk dimdik ayakta kalmasını bilmiştir, hukuk ayakta kalacak, siz gideceksiniz. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) -Anavatan'ın gittiği gibi emsali siz verdiniz Sayın Keçeciler. 

BAŞKAN - Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Madde üzerinde verilmiş Önergeler vardır; önergelerden 4 tanesini, geliş sırasına göre okutu
yorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü maddesinin (d) fıkrasının madde 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip 
Van Sakarya Konya 

Zeki Ünal Ahmet Derin 
Karaman Kütahya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü maddesinin (d) fıkrasının birinci 
satırındaki "rasyonel kullanılmasını" ibaresinin fıkra metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip 
Van Sakarya Konya 

Zeki Ünal Ahmet Derin 
Karaman Kütahya 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü maddesinin (d) fıkrasının birinci 
satırındaki "ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara uygun" ibaresinin fıkra metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip 
Van Sakarya Konya 

Zeki Ünal Ahmet Derin 
Karaman . Kütahya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü maddesinin (d) fıkrasının birinci 
satırındaki "ekonomik istikrarın" ibaresinin fıkra metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip 
Van Sakarya Konya 

Zeki Ünal Ahmet Derin 
Karaman Kütahya 

BAŞKAN - Önergeleri aykırılık derecesine göre, tekrar okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü maddesinin (d) fıkrasının birinci 

satırındaki "rasyonel kullanılması" ibaresinin fıkra metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.. 
Fethullah Erbaş 

Van 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyorlar. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkan, karar yetersayısı istiyoruz efendim. 
BAŞKAN - Efendim, artık şu saatte karar yetersayısı var. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Bu maddenin kanun tasarısından çıkarılmasına dair bir 

önerge vardır; aykırılık derecesine göre, ilk önce onu müzakere etmemiz gerekir. 
AHMEr REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, önerge hakkında konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN - Önerge üzerinde, buyurun Sayın Hatip. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, değerli üyeler; görüşülmekte olan 692 sı

ra sayılı, Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Yeniden Teşkilatlanmasına Kuru
luş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 29 Nisan 1969 Tarih ve 1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu 
ile 13 Aralık 1983 Tarihli ve 178 Sayılı ve 2 Temmuz 1993 Tarihli ve 485 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması 
Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin d fıkrasıyla ilgili olarak 
vermiş olduğumuz değişiklik önergesi üzerinde, önerge imza sahibi sıfatıyla söz aldım; hepinizi 
hürmetle selamlar* görüşlerimi arz etmek için müsaadelerinizi isterim. 
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Muhterem, milletvekilleri, dikkat buyurduysanız, İçtüzüğün, kanun tekniğinin, Anayasanın 
nasıl ihlal edildiği ve bu görüşle, bu düşünceyle, bu tavırla nasıl birtakım değerlerin tahrip edildi
ği ve bundan sonra yapılacak olan yasama faaliyetlerinin üzerine nasıl büyük bir gölge düşürülece
ği, çok veciz bir şekilde, konuşmacı arkadaşlarımız tarafından ifade edilmiştir. Halbuki, bu Yüce 
Meclisin bu mukaddes kürsüsünden, 60 milyonun içerisinden seçilip buraya gelme saadetine eriş
miş olan milletvekillerinin, bir hayat boyu meydana getirmiş oldukları birikimlerini, tecrübelerini, 
gayet teknik bir şekilde, burada ifadeyle, getirilen kanun tekliflerinin ve bu kanun tasarısının iyi
leştirilmesine, olgunlaştırılmasına katkıda bulunmaları gerekirken, maalesef, Hükümet, onları bu 
esas üzerindeki müzakereleri yapmaya mecbur etmektedir. 

Şimdi, bizden sonraki nesiller veya bugünkü uygulayıcılar, çıkarılan kanunun tefsiri mahiye
tinde, Millet Meclisinde yapılan müzakereleri okudukları zaman, getirilmiş olan kanun maddele
riyle ilgili hiçbir şey bulamayacaklardır; o zaman kime başvuracaklar, tefsir kimin tarafından yapı
lacaktır? Yani kanunî tefsir imkânları tamamen ortadan kaldırılmaktadır. Hükümet, ısrarla bu Yü
ce Meclisi by-pass edip, kendisini Meclisin yerine koyup, birtakım düzenlemeler getirme hevesin
den vazgeçmelidir. 

Söylenenlerin tutulmadığı ve Hükümete güvenin kalmadığının konuşulduğu bu celselerde, bir 
evvel kürsüye çıktığım zaman, "ne dinleyici localarında ne kordiplomatik locasında ne de protoko
le dahil olup da konuşmaları dinlemek üzere buraya teşrifleri beklenen yüksek dereceli memurlar 
locasında bir tek kişi var" dedim; halen de o localarda kimse yok. Hatta, bir müddetten beri, çok 
vazifeperver gazeteci arkadaşlarımızın da localarında bulunmadığını tespit etmiştim; şimdi bir kıs
mı geldi, oturuyor. 

Demek ki, bu kadar ruhsuz, bu kadar heyecansız bir kanun müzakeresi içerisindeyiz. Öyley
se, bumda nasıl oluyor da biz, Sayın Keçeciler'in de ısrarla belirlediği gibi, Anayasa Mahkemesi
nin bir evvelki iptaline konu olan aynı kelimeleri, aynı fıkraları kullanıyoruz?! Şu halde, yaptığı
mız iş, kaynakların ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara uygun olması mevzuu üzerinde değildir, hele 
hele, rasyonel olarak kullanılması üzerinde hiç değildir. 450 kişilik bir Meclisi, siz, kanun yapmak
ta kullanmıyorsunuz, "ben sizin yerinize geçeceğim, kanunu ben yapacağım, kanun benim" zihni
yetiyle, oyuncak haline getiriyorsunuz; bunun neresi rasyonel?! 

Muhterem milletvekilleri, bizim getirdiğimiz değişiklik önergesi istikametinde, bu "rasyonel 
kullanılması" ifadesinin çıkarılmasını ve bu şekilde önergemizin kabulünü rica eder, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Hatip, bizim ses düzenimizde, üyelerimizi davet etme zili var; ama, basın mensuplarını 

davet etme zili yok, kusura bakmayın. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum... 

HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) - Karar yetersayısı istiyoruz. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, karar yetersayısı istediğimiz zaman, lüt
fen buraya bakınız; siz öbür Başkanvekili gibi değilsiniz, ona bir şey demiyoruz. 

BAŞKAN - Önceden sayıyoruz; karar yetersayısı var efendim. 

İkinci önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü maddesinin (d) fıkrasının madde 

metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş -
v Van 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

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

BAŞKAN - Hükümet?.. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Şener. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bazı kanun hükmünde 
kararnamelerde değişiklik yapılmasına ilişkin kanun hükmünde kararnameler çıkarılması amacıy
la yetki verilmesine dair 692 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü maddesinde bazı ilkeler sıralan
maktadır. Bu ilkeler; Bakanlar Kurulu, bu kanunla verilen yetkiyi kullanırken hangi ilkelere uygu
lanacaktır, daha doğrusu hangi sınırlamalar dahilinde kanun hükmünde kararnameleri çıkaracaktır 
ve neyi amaçlayacaktır, bunu belirliyor. 

Bu maddeyle dört bent halinde sıralanmış olan birtakım ilkeler, aslında, Bakanlar Kurulunun 
hareket alanını sıralayan ve önüne belli prensipleri koyan bir yapıya sahiptir. 

Şimdi, ilk maddeden itibaren burada yapılan konuşmalarla -verilen yetkilerle, İktidarın, Hükü
metin Meclisi by-pass yaptığı dikkate alınacak olursa- vermiş olduğumuz önergede bu maddenin 
tasarı metninden çıkarılması isteği arasında bir çelişki olduğu izlenimine kapılınabilir. Ancak, ger
çek niteliği itibariyle, daha önceki konuşmalarla, bu ilkelerle ilgili maddenin tasan metninden çı
karılması talebimiz arasında herhangi bir çelişki mevcut değildir; çünkü, bizce burada sıralanan il
keler, şu ana kadar DYP-SHP Koalisyon Hükümetleri tarafından hiçbir zaman gerçekleştirileme
yen ve madde metinlerinde yer alsa dahi riayet edilemeyen, uyulmayan ve sadece lafızda kalan il
kelerdir. Bunlara uyulmayacağına göre, bir fazlalık olarak, tasarı metninde yer almasına gerek kal
madığı kanaatine sahip olduğu için ve Hükümete de kolaylık teşkil etmesi açısından, maddenin ta
sarı metninden çıkarılmasını düşündük ve bu amaçla önergemizi verdik. 

Değerli üyeler, 3 üncü maddedeki ilkelere bakıp, "bu ilkelerden hangisine şu ana kadar Hükü
met riayet etmiştir" diyerek düşünecek olursak, bunlardan hiçbirini göremeyiz : Birinci bentte, ka
mu hizmetlerinin verimli, süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesinden bahsediliyor. Mevcut Hükü
met, ikibuçuk yıldır -Çiller Hükümeti olarak düşünürseniz bir yıllık Hükümet- hangi kamu hizme
tini verimli olarak yürütmüştür, hangisinde etkinliği sağlayabilmiştir! Aynı şekilde, ikinci bentte 
de, iş bölümü ve koordinasyonun sağlanmasından bahsediliyor. Buradan sık sık yetki alındığını dü
şünecek olursak, Meclise Hükümetin yetkileri arasında bile belli bir koordinasyonun sağlıklı ola
rak sağlanamadığı gerçeği karşısında, bu ilkenin de zaten Hükümet tarafından uygulanabilecek bir 
ilke olmadığı açıktır. 

Diğer taraftan "kaynak kullanımında israfın önlenmesi" deniliyor. Kaynak kullanımında israf, 
mevcut Hükümetin temel kurallarından... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN — Tamamlayın efendim. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - . . . âdeta biri haline dönüşmüşken, burada kaynak kulla
nımında israfın önlenmesinin yer almasının da bir anlamı olmadığı kanaatindeyiz. 

Aynı şekilde, hiyerarşik bağlılık, unvan standardizasy onunun sağlanması, ekonomik ve sosyal 
ihtiyaçlara uygun düzenlemelerin yapılması gibi ilkelerin de bu yetki tasarısında yer alsa dahi uyul
mayacak, riayet edilmeyecek, dikkate alınmayacak ilkeler doğacağı kanaatinde bulunduğumuz 
için, bir fazlalık teşkil etmemesi düşüncesiyle, 3 üncü maddenin tasarı metninden çıkarılmasını 
öneriyoruz; kabul göreceğini sanıyorum. 

Arz ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü maddesinin (d) fıkrasının 1 inci sa
tırındaki "ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara uygun" ibaresinin fıkra metninden 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?.. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) '-Katılmıyoruz..-.''.' 

BAŞKAN - Önerge üzerinde söz?.. Önerge sahibi olarak buyurun Sayın Erbaş. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3 üncü maddede tam 
dört fıkra vardır; bunların bent olarak kabul edilmesi, hakikaten hukuken olmayacak bir şey. Sayın 
Başkanın önerge sayısını 16'dan 4'e indirmesini ben kabul edemiyorum ve Başkanın bu tutumunu 
hiçbir zaman için kabul edemez olarak vasıflandırıyorum. 

Ayrıca, vermiş olduğum önergelerin hiçbirinin gerekçesi okunmadığı gibi, baş kısmı da kısal
tılarak okundu. Ben önergemi verirken tamamının okunmasını istediğim halde, önergemin baş kıs
mından iki kelime son kısmından Üç kelime okunup o şekilde Genel Kurul bilgilendirildi. Bu hu
susta da Sayın Başkanın tutumunu kınıyorum. ' 

Arz ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı, Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Ye
niden Teşkilatlanmasına Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 29 Nisan 1969 Tarihli ve 
1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu ile 13 Aralık 1983 Tarihli ve 178 Sayılı ve 2 Temmuz 1993 Tarih
li ve 485 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hük
münde Kararnameler Çıkarılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısının 3 üncü 
maddesinin (d) fıkrasının birinci satırındaki "ekonomik istikrarın" ibaresinin fıkra metninden çıka
rılmasını 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?.. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Fethullah Erbaş, Söz istiyor musunuz? 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Zeki Ünal konuşacak Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Ünal, buyurun. 
ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 692 sıra 

sayılı, Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Yeniden Teşkilatlanmasına Kuruluş, 
Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 29 Nisan 1969 Tarihli ve 1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu ile 
13 Aralık 1983 Tarihli ve 178 Sayılı ve 2 Temmuz 1993 Tarihli ve 485 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması Ama
cıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısının 3 üncü maddesi üzerinde verilmiş olan önergemiz 
hakkında konuşmak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, daha evvelki konuşmalarımızda da ifade ettiğimiz gibi, maalesef, bu ya
sa tasarısıyla Hükümetin hedeflediği programı uygulaması mümkün görülmemektedir. Hükümet, 
gerçekten, şimdiye kadar, gerek sosyal gerek ekonomik konularda almış olduğu kararlarda ne ka
dar isabetsiz hareket etmişse, maalesef, ülkenin birçok sorunları varken, alelacele böyle yasa tasa
rısını önümüze getirmek suretiyle de aynı şekilde hata yapmış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin, daha evvel Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin kanunlaştırılmasıyla ilgili yasa tasarısını devreye sokmak isterken, 
şimdi, bu hususu, alelacele bu yetki tasarısının içerisine sokması da fevkalade hatalı olmuştur. Ne
den hatalı olmuştur; çünkü, hatırlıyorum, bir zamanlar Türkiye'de tefecilik yasaktı ve fakir fukara
nın sömürülmesine sebep olduklarından dolayı, devlet, tefecilerin üzerine giderdi. Maalesef, bu 
yetki tasarısıyla, devlet tefecilere hem ödün vermektedir hem de onları yasal bir garanti altına al
mış bulunmaktadır. 

Son kararlara göre, Hükümet üç aylık yüzde 50 ve yıllık bileşik yüzde 406 gibi yüksek oran
da bir faizle piyasaya Hazine bonosu sürünce, otomatikman, devlet kendisi zaten tefecilik yapmış
tır ve maalesef, tefecilik konusunda bir hayli iştahlı olan rantiye sınıfına da yeşil ışık yakmıştır. 

- 1 6 3 -



T.B.M.M. B : 118 16.4.1994 O : 3 

Değerli arkadaşlarım* burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Daha evvel ek vergiler 
getirilmiştir; önümüzdeki günlerde de, yine aym şekilde bir vergi tasarısı getirilecektir. Hemen şu
nu ifade etmek istiyorum ki: Vergisini vaktinde ödemeyen bir mükellef için aylık yüzde 12, aynı 
şekilde vaktinde ödenmeyen SSK primleri için de aylık yüzde 12 gecikme faizi uygulanmaktadır. 
1 milyar lirası olan bir insan, eğer yıllık yüzde 406 faizli Hazine Bonosu alacak ve sene sonuna ka
dar da SSK primini veyahut -vergi mükellefi ise- vergisini ödemeyecek olursa, bu insan çok kârlı
dır; çünkü, aylık yüzde 12 gecikme faizi yıllık yüzde 114 yapar. Halbuki, 1 milyar lirası olan bir 
insan, yıllık yüzde 406 faizle, sene sonunda, anaparası dahil 4 milyar lira olacaktır. Sene sonunda 
gecikme faiziyle beraber borcunu ödeyecek olursa, ödeyeceği para yaklaşık 1,5 milyar lira civarın
da olacaktır. 4 milyar liradan, 1,5 milyar lirayı çıkardığımızda, 2,5 milyar lira kalacaktır ki, bunun 
1 milyar lirası anaparadır; dolayısıyla, 1,5 milyar lira da kâr sağlamış olacaktır. Neticede, devlet, 
hedeflemiş olduğu vergi tahsilatını yapamayacak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Tamamlayın efendim. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) -.. . vergi konusunda Hükümetin hedeflemiş olduğu tahsilat gerçek

leşemeyecektir. Hükümet, o yüzden, bu gibi kararlarla, gerçekten, rantiye sınıfına büyük prim ver
miştir, tefeciliği özendirir hale gelmiştir. İnsanlarımız artık ciddî yatırımlara yönelmemektedir, cid
dî yatırımlar yapmamaktadır; bu Hükümetin ekonomi politikası içerisinde, tamamen, paranın para 
getireceği şekilde sürekli faizcilik yapılmaktadır. Halbuki, bu Hükümet, biraz bu ekonomi politika
sından vazgeçerek reel ekonomiye yönelecek olursa, ülkemizdeki kaynakları ekonomiye kazandı
racak olursa, elbette ki daha faydalı olacaktır. Ancak, bugüne gelinceye kadar Hükümette böyle bir 
icraatı maalesef göremiyoruz; inşallah görürüz, temennimiz budur. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünal. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş

tir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Süre 
MADDE 4. - Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki, Kanunun yayımı tarihinden itiba

ren 1 ay süre için geçerlidir. Bu süre içerisinde Bakanlar Kurulu birden fazla kanun hükmünde ka
rarname çıkartabilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Hüseyin Erdal; buyurun efen
di. 

RP GRUBU ADINA HÜSEYÎN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Yeniden Teşkilatlanmasına Kuruluş, Görev 
ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 29 Nisan 1969 Tarihli ve 1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu ile 13 

. Aralîk 1983 Tarihli ve 178 Sayılı ve 2 Temmuz 1993 Tarihli ve 485 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması Ama
cıyla Yetki Yerilmesine Dair Kanun Tasarısının 4 üncü maddesi üzerinde, Refah Partisi Grubu adı
na söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar, bu 4 üncü maddede, Bakanlar Kuruluna bir aylık süre veriliyor, bu bir ay
lık sürede, birden fazla kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veriliyor. Yani, şimdi, Hükü
met Meclisi tatile sokacak, oturacak bir ay boyunca ne kadar kanun hükmünde kararname gereki
yorsa hepsini çıkaracak, ondan sonra, önümüzdeki yasama yılma bir iş bırakmayacak, -herhalde 
görünen o- gördüğümüz kadarıyla, tefeciliği meşrulaştıran bu kanun tasarısını da geri çekiyor, ye
rine, önergeyle bu yetki yasasının içine koymuş bulunuyor; bu şekilde büyük bir sıkıntıdan kurtul
muş oluyor. Yani Mecliste faizcilik konuşulmayacak, Hükümet, gizlice, dört duvar arasında, iste
diği şekilde bu kararnameyi çıkaracak ve faizcilik serbest olacak. 

Değerli arkadaşlar, aslında bankalara konan faiz, işsizliği teşvik ediyor. Bugün Türkiye'de 10 
milyon civarında mevduat sahibi var. Siz, bu tefecilik kararnamesiyle, bir o kadar daha faizci in-
sanmeydana getiriyorsunuz. Yani,Türkiye'nin20milyon -nüfusununaşağı yukarı yansı veya üç
te biri- insanı tefecilikle geçinmiş oluyor. Ancak, bu değirmenin suyu nereden geliyor? 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Mercümekten geliyor. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Size nohut da veririz, fasulye de veririz; size bunların çeşit
lerini veririz! 

Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Yani, siz, faizden para alacak bir kaynak mı buldunuz 
da, faiz, faiz, faiz; deyip, başka bir iş yapmıyorsunuz. En büyük kötülüğü memlekete bu şekilde ya
pıyorsunuz; insanları tembelleştiriyorsunuz. Faiz, insanları tembelleştirir; çalışmadan, çalışan insa
nın alın terini alıp yer. Yani, bugün, faiz diye verdiğiniz para, işçi, memur, köylü, esnaf, dar gelir
linin alın teridir; başka bir şey değildir. Haksızlık yapıyorsunuz, zulmediyorsunuz, zalimlik yapı
yorsunuz; zalim de ayakta duramaz. Onun için, gelin, bundan vazgeçin. 

Elinizi vicdanınıza koyun, şu bir ay içinde faizle ilgili kararname çıkarmayın; dışarıdaki va
tandaşı da faizcilik yapmaya teşvik etmeyin. Bankada parası varmış, artık, onu beklesin ama, dışa
rıdaki insana da faizcilik yaptırıp, bütün milleti batırmayın. 

Avrupa, Amerika, İngiltere gibi ülkelere bakıyorsunuz, bunlarda faiz oranı yüzde 2,5'tur. Bi
liyorsunuz, geçmiş senelerde, İngiltere -diğer Batı ülkeleri de aynı şekilde- "Faizi sıfıra indirelim 
ki, enflasyon sıfır olsun, ucuzluk olsun, fiyat artmasın" diye faizi kaldırmak için uğraşıyor; ama, ne 
gariptir ki, Türkiye'de, Batıyı örnek alan şu iki parti, faizi, onlardan 100 misli fazla artırıyor. Ya
ni, sizin kerametiniz nedir; faizi artırınca bir şey mi yapıyorsunuz? Bu Batı ülkeleri sizden daha mı 
akılsız, onlar faizin ne olduğunu bilmiyor mu? Faizi biz onlardan öğrendik; ama, adamlar faizi kal
dırmaya çalışıyor. Ne gariptir ki, bu Hükümet, faizden başka hiçbir şeyle uğraşmıyor. 

Bu ayın sonunda dönem faizleri istenecek; iş adamları ödeyemeyecek, esnaf ödeyemeyecek. 
Ne olacak; icra ile fabrikalar, işyerleri satılacak. Türkiye'de 15 Ağustosta umumiyetle senet veri
lir; çünkü, 15 Ağustosa kadar, köylü ekinini kaldırır, esnafa borcunu öder. 15 Ağustosta görecek
siniz, bu senetlerin hiçbirisi ödenmeyecek; eylüle geldiği zaman Türkiye'de çok karışık olaylar ola
cak; kimse,borcunu ödeyemeyecek. Esnaf köylüden alacağını alamayacak, esnaf da ödeyemeye
cek; dolayısıyla, hem bankalar hem halk birbirine girecek. 

Siz hâlâ herkesi faizci yapıyorsunuz; ama, bu ağustos ve eylülde, bu milletin çalışan insanla
rının ne hale geleceğini hepimiz inşallah göreceğiz. O zaman pişman olacaksınız; pişman olacağı
nız işi gelin yapmayın. 

Parmak hesabıyla, bu kararname buradan çıkar, kanun çıkar; ama, borcunu ödeyemeyen esna
fa para veremezsiniz, fabrikatöre para vermezsiniz. 
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Bakın, fabrikatörler ve işadamları ne diyorlar : "Bizden şu ek vergileri almayın, faizleri düşü-
rün, bankalar bizden fazla para almasın; bankalar para almasın, yoksa fabrikalar kapanıyor" diyor; 
ama, görüyoruz ki, Hükümet, tabiî bunları görünce, bakıyor ki pabuç pahalı, "eh, ne yapalım; biz 
de alacağımızı erteleyelim" demeye başlıyor. Yarın ağustos, eylül aylarında siz ne diyeceksiniz, 
"biz sizden hiç para aldırmayacağız; ama, Hükümet olarak ayakta duramıyoruz" diye oturup, siz de 
onlar gibi ağlayacaksınız. 

Güveniyorsunuz; ama, Batı ülkeleri size kredi vermeyecek. Sizin Sayın Başbakan, istediği ka
dar, Amerika'ya gitsin Refahı şikâyet etsin, Avrupa'ya gitsin şikâyet etsin, "Aman, bize kredi ver
mezseniz Refah gelir ha..." desin... "Refah gelirse, sizin işleriniz bozulur. îslam ülkelerini sömüre-
mezsiniz. Türkiye'yi sömüremezsiniz gelin bize yardım edin" diyor; onlar da size elma şekeri ve
riyor." Tabiî, size yardım edeceğiz; hadi bakalım, siz de, tarım ürünlerine zam yapmayın, memur
ların maaşlarına zam yapmayın, işçiye, köylüye ehemmiyet vermeyin, fabrikaları kapatın" diyor
lar; ama, onların vereceği 100, 200, 500 milyon dolarla, trilyonlara varan bu borçlar ödenmez. Bu 
millet biliyor ki, şu 3 ayda yüzde 406 faizle aldığınız paranın karşılığını ödeyemeyeceksiniz. So
kaktaki insanlar dahi bunu söylüyorlar, "Nereden ödeyecek?" diyorlar. Yani, sizin Hükümetinizin 
bütçesini bu milletin hepsi çok iyi biliyor. 

BAŞKAN - Lütfen bağlayalım... 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Yarın bunları ödeyemeyeceksiniz, perişan olacaksınız. On
dan sonra, 1960'lı yıllarda çıkarılan tasarruf bonoları gibi, "Eh, ne yapalım biz bunu ödeyemiyo
ruz" diyeceksiniz ve bundan sonra, millet de artık, Hükümete güvenemeyecek. 

Gelin, bu yanlış, sakil yoldan vazgeçin. Yanlışın, zararın neresinden dönersek kârdır. Bunlar
dan vazgeçin, gelin, milletin istediği gibi, şu Meclisin istediği gibi hareket edin. Temennim bu. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Halit Dumankaya; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem mil

letvekilleri; Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Yeniden Teşkilatlanmasına 
Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 29 Nisan 1969 Tarihli ve 1164 Sayılı Arsa Ofisi 
Kanunu ile 13 Aralık 1983 Tarihli ve 178 Sayılı ve 2 Temmuz 1993 Tarihli ve 485 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıka
rılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu üze
rinde, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Ancak, bu 
tasarının altında elyazısıyla yazılmış bir yazı daha var. Bu, Ödünç Para Verme Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamedir. Bunu elyazısıyla yazmışlar. Gerekçede böyle bir şey yok.. 

Değerli arkadaşlarım, 2 sene evvelini hatırlayınız. 2 sene evvel, yine gecelerin geç saatlerine, 
saat 03.00'lerine, 04.00'lerine kadar, bu Meclisi çalıştırmak istediniz. Neyle çalıştırmıştınız o za
man; bu Meclisi, 7 ay, sadece By-Pass Yasa Tasarısıyla meşgul ettiniz. Neydi bu By-Pass Yasa Ta
sarısı; o zamanki Başbakan, bugünkü Cumhurbaşkanı diyordu ki, "Reisicumhur, Çemişkezek'e 
atanan bir PTT müdürünün atamasına kadar, her şeyi imzalamasın, dolayısıyla o kanun çok önem
li..." Mevla, size o fırsatı vermedi, kendisi rahmetli Özal'ı by-pass etti; ama, o günkü Başbakan, 
çok yıprattığı ö makama çıktıktan sonra, bir gecede, bu Meclisi 7 ay meşgul,eden kanun tasarısını 
geri çektiniz. 
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Hatırlıyorum, bu gece kanunların bize de faydası olmadı, size de faydası olmayacaktır. Gece
nin geç saatlerine kadar çalışarak kanunlar çıkarmak suretiyle, parası olduğu halde vergisini öde
meyenleri affetmiştiniz; yani, vergi yüzsüzlerini affetmiştiniz; yani vergi kaçakçılarını affetmişti-
niz... 

Değerli arkadaşlarım, Meclis gündemini tıkamışsınız. Muhalefetin denetim görevini elinden 
alıyorsunuz. Bakınız, vermiş olduğum önergelerim gündemin ilk sırasında yer almıştır. Vergi yüz-
süzleriyle, vergi sülükleriyle ilgili, ilk sıralarda yer alan önergelerimden dolayı 2,5 senedir sizden 
cevap bekliyorum, Hükümetten cevap bekliyorum; bunlara cevap alamıyoruz. Daha başka önerge
ler de var. Peki, bu takdirde denetim görevini nasıl yapacağız? Yolsuzluklar vardır, bunlar için 
önergeler vermişim; onlara da cevap vermiyorsunuz, onlar da tıkanmış... 

Bakın, Sayın KİT Komisyonu Başkanı da şimdi buraya geldi, bir misal vereyim. Benim, 1992 
yılının 11 inci ayı içinde verdiğim önergem Banker Bako'ya verilen para ile ilgiliydi. Bir gün için
de, şube müdürü teklif ediyor, bölge müdürü onaylıyor, genel müdürlükte yönetim kurulu toplanı
yor ve bir adama 60 milyon mark (1 trilyon 200 milyar lira) para veriliyor!.. Kime veriliyor biliyor 
musunuz; Banker Bako'ya. Bu önergeme hâlâ cevap verilmemiştir. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Bununla ne alakası var? 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bununla ne alakası var. Niçin var biliyor musun değer
li ardakaşım Sayın Sayın; burada faiz var, ödünç para var. Bu parayı bir kişiye veriyoruz, yetmi
yor; aynı kişiye, diğer bankalar da -Halk Bankası- para veriyor. Bu konuda gene önergem vardır. 

Yani, muhalefet olarak benim denetim görevimi elimden almışsınız. Böyle bir şey olmaz de
ğerli arkadaşlarım. Eğer, siz, muhalefetin denetim görevini elinden alırsanız, o zaman, iktidar, bu 
yolsuzluklara çanak tutar. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız... 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Muhakeme açıldı; mahkemeye verdik... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Hayır, vermedik Sayın Başkanım ve maalesef, onu da 
ibra ettik. O beni çok üzdü. Biz Anavatan Partisi olarak oy vermedik, orada ayrıldık. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Hayır, muhakeme açıldı Sayın Dumankaya. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, her rejimde iktidar vardır; ama, 

muhalefetin olduğu tek rejim demokrasidir. 
Bu kanunları, üzerinde düşünmeden, çalışmadan buraya getiriyorsunuz. Ödünç Para verme 

Kanunu Tasarısı burada görüşülüyordu; ancak, hemen bunu buradan çektiniz. Niye çekiyorsunuz, 
Meclisten niye kaçırıyorsunuz? Gelsin buraya, muhalefetin de görüşlerini dinleyin. Bizleri de din
lerseniz bir mutabakat sağlarız. Bu, mutabakatı Grubunuzda da sağlayamıyorsunuz; benim üzün
tüm odur. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sen üzülme, merak etme, biz hallederiz. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Ben üzülmesem bile sonunda buralar kapatılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, Türkiye'nin durumu iyi değil. Geliniz, buraya, yolsuzlukları 
önlemek için tasarı getiriniz, onu görüşelim. Komisyonda olan arkadaşlarım biliyor. Bakın, 37 ta
ne kuruluşun hesapları KİT'te görüşüldü, ben size 1993 hesaplarını vermek istiyorum; çok tehlike
li bir durum var. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, KİT Komisyonunu mu görüşüyoruz?.. 
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BAŞKAN - Süresini kullanıyor efendim, ne yapalım?.. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - 37 tane KÎT'in, 1993 sonu itibarıyla 226 trilyon lira bor
cu var. Yine bu KİT'lerin 35 trilyon lira zararı var; ama, siz bu şekilde, bu taşanlarla burayı meş
gul ediyorsunuz... 

ALİ SU (İçel) - Bu kanun tasarısından da bahset. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bu kanun tasarısından da bahsediyorum, bu kanun ta
sarısında bunlar da var; yani, ödünç para, faiz... 

Değerli arkadaşlarım, bakınız ne olacak... 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Yetki yasa tasarısı; her şey olabilir. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Tabiî, yetki yasası tasarısı; her şey var... 

Bir tek Ziraat Bankasının dışında bankaların içi boşalmıştır; bankalar batmıştır. İki ay sonra 
büyük şirketler batacaktır. Her şirket yüzlerce adam çıkarıyor. Korkarım ki... Ben endişelerimi söy
lüyorum. Halk açtır, aç... , 

BAŞKAN - Lütfen bağlayalım Sayın Dumankaya. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Biz muhalefet milletvekili olarak halkın içine giremiyo
ruz; siz girebiliyor musunuz ben onu merak ediyorum? (DYP ve SHP sıralarından "giriyoruz" ses
leri) 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Giriyoruz. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Nasıl girebiliyorsunuz!.. Bir sosyaldemokrat olarak, o 
tokatçı şirketler nedeniyle, belediyeler nedeniyle ve yolsuzluklar nedeniyle halk eğer sizin yakanı- . 
za yapışmıyorsa o da bir tehlikedir. Halk uyuşmuş. Halkın bir uyuşmuşluğu bir patlama getirir. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Hayali ihracat ne oldu?.. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, o nedenle, bu, gece yasalarından 
vazgeçelim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen bağlayalım Sayın Dumankaya. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bu yasa tasarılarını komisyonlarda enine boyuna görü

şelim. Bunlar, bürokratın elinden çıkıyor, biz burada ne kadar konuşursak konuşalım parmak ço
ğunluğuyla geçiriyorsunuz. 

"Bir aylık süre" diyorsunuz. Anayasa Mahkemesi bunu bozacak; bozmuştur. Yani, "nasıl olsa 
bunu Anayasa Mahkemesi bozacak; ama, bunun bir aylık müddeti vardır" diyorsunuz. 

Ben inanıyorum ki, bu yasalar ülkeye fayda getirmiyor. 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dumankaya. 
Şahsı adına konuşmak üzere, buyurun Sayın Gaffar Yakın. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; saat 23,00'e yaklaşmış du
rumda ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en önemli kurumları ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti
nin Ve Milletinin milletvekilleri çalışıyorlar, çalışmak zorundalar. Nedeni de kanun hükmündeki bir 
kararnameyi çıkarmak. 
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Bugünkü işleyişte, hangi hükümet gelirse gelsin, hangi partinin iktidarı olursa olsun, kanun 
hükmündeki kararnamelerle icrayı faaliyet yapmak zorundadır. Muhalefette başka, aksini söylese 
de, iktidara gelince bütün partiler bunu yapmak zorundadır. 

Bugünkü işleyişte sistem çalışmamaktadır. Zaten bu tasarının gerekçesinde de diyor ki; "par
lamenter sistemlerde kanun yapma sürecinin uzun süre aldığı bilinmektedir. Değişen ekonomik 
şartlara göre değiştirilmemiştir." 

Gene, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak gerekçede diyoruz ki,"... ancak yasama organının 
gerekli kanunu çıkaramaması..." Yani, biz açıkça itiraf ediyoruz "biz yeterli kanunları çıkarama
dık" diyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde şu anda 212 tane kanun tasarısı veya önerisi var. 
Komisyonlar çalışmış, büyük emekler sarf edilmiş ve diyelim ki, yakında en erken seçim olduğun
da da bütün bu faaliyetler, bütün bu çalışmalar ve milletin milyarları boşa gidecek. 

Sorun nerede?.. Kanun çıkarmaktaki, Meclisimizin çalışma tekniğinden ne İçtüzükten kaynak
lanıyor. Çalışma yapılamaması, sistemin tıkanması, Meclisin çalışamaması... Yani, biz arabaları 
yola sürük hareket ettirmek istiyoruz; ama, yol tıkalı, herhangi bir iş yapabilme imkânı yok. Mü
hendisler, herhangi bir işe başlamadan önce şantiye kurar. Millet meclisinin de çalışabilmesi için, 
çalışılabilir, faaliyet yapabilir bir İçtüzük gereklidir. 

Matbaa meselesini hatırlatacağım : Türk Milletinin geri kalmışlığında, Osmanlı Devletine, 
matbaanın 200 yıl geç gelmesi gösterilir ve denir ki : "Bu, geri kalışımızın sebebidir, geri kafalı
lıktır." 

Sayın milletvekilleri, peki, düşünce ve sistemlerde geri kalmak?.. Sadece teknolojik aletlerde 
mi insanlar, milletler geri kalır? Biz, millet olarak, bugün, Batılı ülkelerdeki kanun çıkarma teknik
lerinde, parlamento sistemlerinin çalışma tekniklerinde maalesef kaç yüzyıl geri kaldık, onu bile
miyorum. 

Milletler bugünkü dünyada yarışmaktadırlar ve bu yarışı kaybeden milletler de yok olmak zo
rundadırlar. Ben gezip görmedim; ama, Sayın Vehbi Dinçerler'den, İngiliz Parlamentosunun çalış
masını dinledim. Bu parlamento, bizimki gibi, yarım saat süren yoklamalarla ve yeterli sayılarla 
değil, bir kişiyle açılıyor, bir kişi olduğu müddetçe çalışıyor ve bir kişiyle kanun çıkarılıyor. Nasıl
sa, çok değerli devlet adamımız Sayın İnönü, açılışından kapanışına kadar Meclisimizin daimi üye
si olduğundan dolayı, demek ki, normal bir işleyişte, Batılı bir sistemde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden kanunlar tıkır tıkır çıkacaktır ve Türk Milletinin derdine deva olacaktır, 212 kanun ta
sarısı ve teklifi gündemde birikmeyecektir. 

Çağdaş sistemleri getirmek zorundayız. Biz, kendi İçtüzüğümüzle, 1920'lcrdeki o günkü kafa 
ve o günkü şartlara göre yapılmış bir sistemle kendi kendimizi bağlıyoruz ve sistem patinaj edi
yor. Mesele şekil meselesi de değildir. Sayın Meclis Başkanımız, Batılı anlamda ve çağdaş şekil
de, Meclisimizin şeklini değiştirmek istedi -gerçi henüz onu da başaramadı- ama, mühim olan, eğer 
yaşamak istiyorsak, işleyişte ve fonksiyonda çağdaş normları yakalamak zorundayız. 

Bugünkü sistemimizde, yarım saat süren yoklamalarla, arada sırada karar yetersayısı ve yok
lama yapılması istemleriyle, hangi hükümet gelirse gelsin, bu Meclisin çalışabilmesi mümkün de
ğildir; çünkü, bir kişi Meclisi tıkayabilmektedir. Bu israftır; Türk Milletine ve Türk Devletine ya
zık olmaktadır, bizlere de yazık olmaktadır, milletvekilleri yaralanmaktadır, Meclis yara almakta
dır. Bu sistemin değişmesi şarttır. 
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Mademki şurada "Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" diyoruz ve bu millet adına da millet
vekilleri bu çalışmaları yürütmektedirler; bu özellikleri taşıyan kanun hükmündeki kararnamenin 
ilki 24.6.1993'te çıkarılıyor ve Anayasa Mahkemesince 16.9.1993'te iptal ediyor, ikinci iptal geli
yor. Maalesef, Anayasa Mahkemesi, Türk Milletinin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin üzerine bir irade koymaktadır. Bu nedenle, bir kanunu çıkarabilmek için dört-beş kere uğraş
mak zorundayız. 

Zihniyetimizi göstermek için diğer bir hususu söylemek istiyorum : Bu geç saatte çıkarmaya 
çalıştığımız DPT'ye ilişkin kanun tasarısı gündemin 2 nci sırasında; Türkiye Patent Enstitüsüne 
ilişkin kanun tasarısı yukarıda görüşülüyor, Arsa Ofisiyle ilgili kanun tasarısı ise gündemin 8 inci 
sırasındadır. Bunların aciliyetlerini ve önemlerini de takdirlerinize arz ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Şahsı adına, Sayın Kapusuz; buyurunuz. 
SALÎH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; gecenin bu saatinde şahsım 

adına görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınıza geldim. 
Bütün arkadaşlarımızın ısrarla üzerinde durdukları konu, takdir edersiniz ki, kanunların çık

maması noktai nazarında yoğunlaşmıyor; usul, prensip, zamanlama noktai nazarından biz bu işin 
verimli olmadığı kanaatindeyiz. İster yetki olarak, ister kanun olarak çıkarmak istediğimiz konula
rı, idarî olanlarla akçalı olanları ayırmak kaydü şartıyla, akçalı olanları Genel Kurulun münakaşa
sına bırakmak belki normal. Farklı görüşler, değerlendirmeler olabilir; ancak,.idarî konularda, 
grupları ikna etmek kaydü şartıyla, bu aciliyetini ifade ettiğiniz Devlet Planlama Teşkilatı ve Türk 
Patent Enstitüsü de dahil olmak kaydıyla, benzeri konularda, idarî konularda uzlaşma temin etmek 
üzere çalışmalar yapılmış olsa, eminim ki, bütün gruplar, bütün idarî konulardaki çalışmalarınıza 
yardımcı olacaktır. Ancak, ne günlük, ne aylık, ne haftalık, ne belirli dönemlere ait bir çalışma 
programı olmayan bir iktidar, bir kabine var orta yerde. Şayet, yarının ne olacağını, yarın ne 
yapacağını bilen bir hükümet olsa, ona göre program yapmış olsa, Genel Kurulu ona göre belirli 
bir çalışma performansına sokabilse, birçok şey kolay halledilebilecek. 

Tabiî, bu arada, siz hem iktidar olacaksınız, çoğunlukta olacaksınız, bu tasarıları da yasalaştır
mak niyet ve azminde olacaksınız, hem de Genel Kurula gelemeyeceksiniz... Ondan sonra da, ga
rip değerlendirmelerle, konuşmalarımızı engelleme olarak mütalaa edeceksiniz. Kanaatim odur ki, 
birçok milletvekili arkadaşım, bu alınan yetkileri ihtiva eden maddeleri bilmemektedir. Burada, bu
nunla ilgili değerli birçok fikirler arz edilmiş olmasına rağmen, yine, İktidarın değişmez tutumuy
la, bunların hiçbir tanesine, çok doğru da olsa, sıcak bakılmamaktadır. Bunun tabiî sonucu olarak, 
orta yerde, anlaşılmayan, uygulama noktai nazarında da hoş olmayan ve yarın için de birçok sıkın
tıları peşinden getirecek -ki, daha önceki almış olduğunuz yetki yasaları da, müteaddit defalar, bu 
işin yetkileri tarafından iptal edildi- yetki kanunlarından biriyle tekrar karşı karşıya kalmış olmak, 
herhande Parlamento açısından hoş olan bir şey değil. Sistemi, bir yerde kendi elimizle kendimiz 
tıkamış oluyoruz. 

Komisyonlarda acil görüşme talepleri, burada, kapıp kaçarcasına bir tavır içerisinde büyük 
yetkiler almak, herhalde bu işin esasına da uygun değil. Dolayısıyla, bu konularda burada verilen 
mesailer, sadece günü kurtarmak gibi bir çalışma atmosferinde devam etmektedir. 

Gönlümüz onu arzu ediyor ki, bu yapılan çalışmalardan, milletvekilleri olarak bizler tatmin 
olalım, sizler de tatmin olun; ama, yaptığınız çalışmaları tanımadan, hakikaten böyle alelacele ça-
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lışmalar sonucunda kanunların buradan geçmiş olması, bence, doğru olmamaktadır. Onun için, bu 
tasarıyı belki bugün yasalaştırmak mümkün; ama, yarın için, gelecek hafta için, bundan sonraki ça
lışmalar için, önceden çalışma programlarınızı belirleyin lütfen. Bundan sonra hangi tasarı veya 
teklifi görüşeceğimiz belli değil; İnsan Hakları Kanun Tasarısı mı görüşülecek, bir başka tasarı mı 
görüşülecek belli değil. 

Elimizde bir gündem var. Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda bu gündemi kuşa çevirmek 
istiyoruz. Değerli arkadaşlar, bu ise hiçbir zaman hoş değildir. Bunu tasvip etmek mümkün değil
dir. Bugünkü sıkıntıyı, belki bu tasarıyı yasalaştırarak geçirebilirsiniz; fakat, hayırlı ve faydalı so
nuçlar alacağınız kanaatinde değilim. Onun için, ben, bundan böyle, yasalaştırmak istediğiniz ve 
arkasından geleceğine emin olduğum yetki yasa tasarılarını da aynı aciliyet içerisinde getirmek ye
rine, daha önceden... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sözlerimi tamamlayacağım Sayın Başkanım. 

Biz, ne yaptığımızı, ne yapacağımızı ve hakikaten yapılması gerekli olanları yapmak kaydü 
şartıyla görevlerimizi tam olarak yapacak olursak, gruplar olarak, partiler olarak, milletvekili ola
rak, herhalde hayırlı işler yaptığımız kanaatine o zaman varırız; yoksa, ne yaptığımızı bilmeden, 
devam eden bu program dahilinde pek iyi sonuçlar alacağımız kanaatinde değilim. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler var; veriliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı, Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Ye

niden Teşkilatlanmasına Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 29 Nisan 1969 Tarihli ve 
1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu ile 13 Aralık 1983 Tarihli ve 178 Sayılı ve 2 Temmuz 1993 Tarih
li ve 485 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hük
münde Kararnameler Çıkarılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısının 4 üncü 
maddesinin birinci satırındaki "Kanun, yayımı tarihinden itibaren 10 gün süreyle geçerlidir" olarak 
düzeltilmesini arz ve talep ederiz. 

Fethullah Erbaş Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip Abdiillatif Şener 
Van Sakarya Konya Sivas 

Ali Oğuz Hüseyin Erdal 
İstanbul Yozgat 

Gerekçe : Yetki yasaları, genellikle Anayasa Mahkemesi tarafından, Meclis yetkisinin Bakan
lar Kuruluna devrini Anayasaya aykırı bulmaktadır. Bu da doğrudur. Parlamenter demokrasi ilke
leriyle bağdaşmaz. Bakanlar Kurulunun kendisine verilen yetkiyi en kısa sürede tamamlaması için 
sürenin 10 güne indirilmesi görüşündeyiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı, Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Ye
niden Teşkilatlanmasına Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 29 Nisan 1969 Tarihli ve 
İ164 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu ile 13 Aralık 1983 Tarihli ve 178 Sayılı ve 2 Temmuz 1993 Tarih-

- 1 7 1 -



T.B.Ü1.M. B : 118 16 .4 .1994 0 : 3 

li ve 485 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hük
münde Kararnameler Çıkarılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasansının 4 üncü 
maddesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve talep ederiz. 

Fethullah Erbaş Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip Abdüllatif Şener 
Van Sakarya Konya Sivas 

Hüseyin Erdal Ali Oğuz 
Yozgat İstanbul 

Gerekçe: Yetki yasaları, genellikle, Anayasa Mahkemesi tarafından, Meclis yetkisinin Bakan
lar Kuruluna devrini Anayasaya aykırı bulmaktadır. Bu da doğrudur. Parlamenter demokrasi ilke
leriyle bağdaşmaz. Bakanlar Kurulunun bu yetki yasası ile birden fazla kanun hükmünde kararna
me çıkarılmasını sakıncalı bulmaktayız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı, Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Ye
niden Teşkilatlanmasına Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 29 Nisan 1969 Tarihli ve 
1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu ile 13 Aralık 1983 Tarihli ve 178 Sayılı ve 2 Temmuz 1993 Tarih
li ve 485 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hük
münde Kararnameler Çıkanlması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısının 4 üncü 
maddesinin ikinci satırtndaki bir ay sürenin 15 gün olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip Abdüllatif Şener 
Van Sakarya Konya Sivas 

Ali Oğuz Hüseyin Erdal 
İstanbul Yozgat 

Gerekçe : Yetki yasaları, genellikle, Anayasa Mahkemesi tarafından, Meclis yetkisinin Bakan
lar Kuruluna devrini Anayasaya aykın bulmaktadır. Bu da doğrudur. Parlamenter demokrasi ilke
leriyle bağdaşmaz. Bakanlar Kurulunun kendisine verilen yetkiyi en kısa sürede tamamlaması için, 
sürenin 15 güne indirilmesinden yanayız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ^ 

Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı, Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Ye
niden Teşkilatlanmasına Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 29 Nisan 1969 Tarihli ve 
1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu ile 13 Aralık 1983 Tarihli ve 178 Sayılı ve 2 Temmuz 1993 Tarih
li ve 485 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hük
münde Kararnameler Çıkarılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısının 4 üncü 
maddesinin ikinci satınndaki "birden fazla" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Fethullah Erbaş Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip Abdüllatif Şener 
Van Sakarya Konya Sivas 

Ali Oğuz Hüseyin Erdal 
İstanbul Yozgat 

Gevrekçe: Yetki yasaları, genellikle, Anayasa Mahkemesi tarafından, Meclis yetkisinin Bakan
lar Kuruluna devrini Anayasaya aykırı bulmaktadır. Bu da doğrudur. Parlamenter demokrasi ilke
leriyle bağdaşmaz. Bakanlar Kurulunun bu yetki yasasıyla birden fazla kanun hükmünde kararna
me çıkarılmasını sakıncalı bulmaktayız. 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ben boş kaldığım zaman zabıtları okurum... Bir gün bu za
bıtları da okuyan çıkacak... 

Şimdi de, önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup, işleme koyacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı, Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Ye
niden Teşkilatlanmasına Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 29 Nisan 1969 Tarihli ve 
1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu ile 13 Aralık 1983 Tarihli ve 178 Sayılı ve 2 Temmuz 1993 Tarih
li ve 485 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Hük
münde Kararnameler Çıkarılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısının 4 üncü 
maddesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
Van 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor mu? 

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

BAŞKAN-Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Hatip 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, değerli üyeler; huzurunuzda görüşülmek
te olan, Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Yeniden Teşkilatlanmasına, Kuru
luş, Görev ve yetkilerinin Belirlenmesine ve devamı altı kanunda değişiklik yapılmasına dair yet
ki tasarısının 4 üncü maddesiyle ilgili olarak verdiğimiz değişiklik önergesi Komisyon ve Hükü
met tarafından kabul edilmediği için, görüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Evvela şunu ifade edeyim : Burada, gerek Refah Partisi gerekse Anamuhalefet Partisi, mücer
ret bir engelleme yapmakla meşgul değildir. Biz, bir taraftan yasal hakkımızı kullanırken, diğer ta
raftan da, inandığımız hususların, bu memleketin yegâne temsil kürsüsü olan bu mukaddes kürsü
den ifade edilmesini ve bunların zabıtlara geçmesini istiyoruz. 

Bu zabıtlar, elbette okunmak için tutulmaktadır. Bu zabıtlar, çok sevdiğim sınıf arkadaşım Sa
yın Başkanımızın yaptığı gibi, eğlence kabilinden, boş zamanlarda okunmak için değil, bunlardan 
istifade etmek için okunması gerekmektedir. Buna, bu memlekette misal, yalnız bugünkü önerge
ler ve yalnız bugünkü konuşmalar değil. Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, daha yılbaşında, 
bütçe kanunu tasarısıyla birlikte getirilen vergi kanunu tasarılarının müzakereleri esnasında, İktidar 
partileri mensuplarının 500 tane önerge vererek muhalefetin önerge verme hakkım yok ettiklerini, 
muhalefetin sesini kıstıklarını unutmadık. Tarih tekerrürden ibarettir. 

Bir yıl evvel, Sayın Tansu Çiller, Hükümeti kurmaya memur edildi. Kendisi, daha Hükümeti 
ilan etmeden Meclisi çalışmaya davet etti ve "Meclisi çalıştıracağım" dedi. El hak, gerek DYP'li 
gerekse SHP'li milletvekilleri, "acaba ben bakan olabilir miyim?.." diye, burada sabahlara kadar 
oturarak, birtakım mevzularda karar alınmasına ve de bu arada Çekiç Güç'ün görev süresinin uza
tılmasına vesile oldular. 
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Sonra Hükümet kuruldu; gene, Meclisi çalıştırma sloganıyla işe başlayan Çiller, grup disipli
niyle Meclisi geceli gündüzlü çalıştırarak, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi aldı. Son
ra, tabiî okullar tatil olunca, sıra Meclisin tatiline geldi; çünkü, milletvekillerinin eş ve çocukları 
yazlıklara gittiler. Hani siz Türkiye Büyük Millet Meclisini çalıştıracaktınız?!. "Meclisi çalıştıraca
ğım" cakalarıyla geldiniz, ama Meclis tatile sokuldu ve bu tatil esnasında da 20'ye yakın kanun 
hükmünde kararname çıkarıldı. Daha sonra, bu kanun hükmünde kararnameler, sırasıyla Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edildi. Kamu düzeninde tamiri imkânsız yaralar açıldı. Bazı haklar 
müktesep hale gelmiş, ama özel davalara mesnet oloan, eski hükümlerin yerine kaim olan kanun 
hükmünde kararnameler iptal edildiği için, ciddî boşluklar doğurmuştur. Şimdi de aynı şey yapıl
maktadır. 

Daha birkaç hafta önce, 50'ye yakın kanunda değişiklik yapan bir yetki kanunu tasarısı geti
rildi, muhalefete rağmen kabul edildi; ama, Anayasa Mahkemesi onu da iptal etti. Şimdi, yeni bir 
yetki kanunu tasarısı getiriliyor. Bu, daha önceki hataların doğurduğu boşlukların doldurulması te
laşından ileri gelmektedir. Hükümet, kendi kusurlarını şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisine çek
tirmeye çalışmaktadır. Bu, yılan hikâyesine dönmüştür; tıpkı alınan borçların yeni borçları getirdi
ği gibi, faizlerin yeni faizleri getirdiği gibi, her kanun hükmünde kararname de yenisini getirmek
tedir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen bağlayalım... 

AHMET REMZİ HATÎP (Devamla) - Ortada, açıklık ve şeffaflık yoktur ve bunun en bariz 
misali önümüzdedir, işte, bir hayli uzun olan bu tasarının başlığı içerisinde -Ödünç Para Verme 
Hakkında Kanun Tasarısını geri çektiniz- ödünç para vermeyle ilgili bir husus yok. Öyleyse gelin, 
eğer cesaretiniz varsa, bu başlığa, "Devlet Planlama Teşkilatı Kanunu, Patent Kanunu, Gümrük 
Kanunu, Arsa Ofisi Kanunu, Maliye Bakanlığıyla ilgili kanun ve ödünç para verme -yani tefecilik-
hakkında yetki alman kanun tasarısı" deyin; içine gizli gizli sokacağımıza... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Dendi, dendi... 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Dendiyse, gayet güzel... 

Ben, bunu bir misalle daha teyit etmek istiyorum. 1993 senesinde önümüze, "Memurlar ve Di
ğer Kamu Görevlilerinin Özlük Haklarının Yeniden Düzenlenmesine, Bazı Kurum ve Kuruluşları
nın Teşkilatlanmalarına Dair Yetki Kanun Tasarısı" adı altında bir yetki kanunu tasarısı getirildi. 
Bir de baktık ki, içerisinde, bu söylenen başlıklarla alakası olmayan, 3291 sayılı Kanunun Beşinci 
Bölümünde bahsedilen özelleştirmenin, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesiyle ilgili madde 
getirildi. Hani bu tasarı, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Özlük Haklarının Yeniden Dü
zenlenmesine, Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilatlanmalarına Dair Tasarıydı?.. Niye 
içerisine özelleştirmenin hızlandırılması hakkında hüküm koydunuz?.. Şimdi de, aynı mantalitey-
le, kamuoyunu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini atlatmak için aynı şekilde hareket edi
yorsunuz... Bu, Anayasaya da İçtüzüğe de, kanun yapma tekniğine de umumî ahlaka da uymamak
tadır. 

Hepinizi saygıyla Selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. '. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

(RP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
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ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, yoklama istiyoruz... 

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

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Nerede geçtik?! 

BAŞKAN - Efendim, ikinci önergede nazarı itibare alacağım... 

Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı, kanun tasarının 4 üncü maddesinin birinci satırındaki, "Ka
nun, yayımı tarihinden itibaren 10 gün süreyle geçerlidir" olarak düzeltilmesini 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?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Önerge üzerinde konuşacak mısınız? 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Hayır. 

III .-YOKLAMA 
(RP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Yoklama istiyoruz Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Şu saate kadar geldik, ben rica etsem, bu yoklamadan vazgeçmez misiniz? 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Özür dilerim Sayın Başkan, yoklama istiyoruz... 

BAŞKAN - Yoklama yapılacaktır. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, bu tasarı kanunlaşıncaya kadar sürenin uza
tılmasını teklif ediyoruz. 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Sayın Başkan, buradan sabah namazı gideriz... 

BAŞKAN - Yoklama isteminde bulunan sayın üyelerin isimlerini okuyorum : Sayın Ali Oğuz, 
Sayın Şener, Sayın Göktaş, Sayın Arıkan, Sayın Dikici, Sayın Erdal, Sayın Erbaş, Sayın Ünal, Sa
yın Kapusuz ve Sayın Hatip. 

Sayın milletvekilleri, yoklama uzayabilir; bu nedenle, yoklamanın bitimine, yoklamada ço
ğunluk varsa tasarının bitimine kadar zamanın uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yoklama yapılacaktır... 

ABDÜLLATİF ŞENER(Sivas) - Sayın Başkan (DYP sıralarından "Otur yerine" sesleri) 
BAŞKAN - Efendim, bir dakika... Rica ederim... 
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ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Yoklama istedik... Yoklama isteğinden sonra, böyle, işaret 
oyuyla yapılan sürenin uzatılması oylaması geçerli değildir. 

BAŞKAN - Sayın Şener, yoklamada Diyarbakır'a geldiğim zaman saat 24.00 olursa ne yapa
yım?.. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Yoklamadan sonra toplantı yetersayısı varsa, o zaman süre 
uzatımını oylarsınız. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, biz sadece yoklama istedik, görüşmenin uzatıl
masını istemedik; o ayrı bir konu. 

BAŞKAN - Efendim, ben yoklama yapmadan evvel sürenin uzatılmasını oyladım... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, yoklama istendiği zaman, yoklamada 

çoğunluğun olduğu tespit edilmedikçe hiçbir işlem yapılamaz. O karar geçersizdir Sayın Başkan. 
Usul bakımından söyledim... 

BAŞKAN - Sunuşuma dikkat ettiniz mi? 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Pratikte bir değişiklik yok ama. 

BAŞKAN - "Yoklamada ekseriyet olursa" dedim... Yoklama esas... Yoklama yarıda kalır kor
kum var. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Efendim, çoğunluğun bulunmadığı şüphesi varsa, onun 
var olduğu kesin tespit edilmeden Meclis bir karar alamaz; alırsa, geçersizdir o karar. Onun için, 
şarta bağlı karar olmaz. 

BAŞKAN - Şüphe bana aittir, kimseyle beraber şüpheye düşemem; çoğunluk vardır. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) -Yoklama istenmiştir, "çoğunluk vardır" diyemezsiniz. 
BAŞKAN - Adana ilinden başlanmak üzere yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır. 

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

28. — Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Yeniden Teşkilatlanmasına Ku
ruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 29 Nisan 1969 Tarihli ve 1164 Sayılı Arsa Ofisi Ka
nunu ile 13 Aralık 1983 Tarihli ve 178 Sayılı ve 2 Temmuz 1993 Tarihli ve 485 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarıl
ması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/721) 
(S. Sayısı: 692) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Değerli arkadaşlar, biraz önce aldığım karara göre, zaten toplantı yetersayısı bulunamasaydı 

birleşimi kapatacaktım; bu belli bir şey. 
Çalışma süremizin bitimine 20 dakika var ve 2 madde görüşeceğiz. Görüşmeler bu süreye sığ

mayabilir. 

Tasarının görüşmeleri bitinceye kadar çalışma süresinin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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İkinci önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler, ikinci önerge reddedil
miştir. 

Üçüncü önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı kanun tasarısının 4 üncü maddesinin ikinci satırındaki "bir 

ay" süreni, "15 gün" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
Van 

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

efendim. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

DEVLETBAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önerge sahibi olarak söz isteyen?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Dördüncü önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı kanun tasarısının 4 üncü maddesinin ikinci satırındaki "bir

den fazla" ibaresinin madde metninden çıkarılmasinı arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
Van 

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

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge reddedilmiştir. 
Maddeyi oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul olunmuştur. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 5 — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Hüseyin Erdal; buyurun. 
RP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri; gö

rüşülmekte olan yetki tasarısının 5 inci maddesi üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış bu
lunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
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Tasarının 5 inci maddesinde, "Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer" deniyor. 
Aslında biz, bu tasarının kanunlaşmamasını istiyoruz; çünkü, Türkiye'de bir kanun kargaşası 

ortaya geldi; yani, ne hâkimler ne avukatlar ne de vatandaş, hangi kanunu okuyacak, ne yapacak, 
ne edecek?.. Her şey karmakarışık oldu. Bir de bu yetki tasarısına dayanarak birçok kanun hükmün
de kararname çıkarılacak ve durum iyice karışacak, kimse ne yaptığını bilmeyecek. Bu bakımdan 
biz, bu tasarının kanunlaşmasına karşı çıktık ve bu maddeye de karşı çıkıyoruz. 

Bu yetki tasarısının "Amaç" maddesine baktığımızda, aslında Hükümeti tebrik etmek lazım. 
Ne deniyor tasarının "Amaç" maddesinde; yani, bu tasarının amacı neymiş;"... kaynakların verim
li kullanılması ve kalkınmanın hızlandırılması için ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel planlama 
hizmetleri ile maliye politikalarının hazırlanması ve uygulanması..." Ne güzel sözler bunlar; ama, 
ikibuçuk yıldır -üç yıla yaklaştı- Hükümet, şu sözlerinin hiçbir tanesini yürürlüğe koymadı: "Kay
nakların verimli kullanılması." İkibuçuk yıl içinde şu Hükümet, devletin altını üstüne getirdi; her 
şey verimsiz hale geldi, her şey kurudu; kıraç, çorak hale geldik; her şey yok oldu, sular kurudu; 
işler bitti, çalışanlar kalmadı -bir de verimlilikten bahsediyoruz- fabrikalar durdu. Geliyorsunuz, bir 
de "kalkınmanın hızlandırılması" diyorsunuz. Eğer bu sözü tersine söyleseydiniz, "kalkınmayı dur
duracağız" deseydiniz, elhakk çok haklıydınız. Nerede kalkınma, nerede kalkmıyoruz, ne üretiyo
ruz, ne yapıyoruz, kim, kaç saat çalışıyor? Bütün milleti uyurgezer, yatar hale getirdiniz, her şeyi 
durdurdunuz ve buraya da getiriyorsunuz "kalkınmanın hızlandırılması" diyorsunuz. Evet, kalkın
ma hızlanır; yani bir fabrika, bir müessese yüzde 50 kapasiteyle çalışır da "yüzde 100 yapalım, hız
landıralım, daha çok çalıştıralım, bir vardiya yerine üç vardiya yapalım" derseniz, tabiî, o zaman 
kalkınma hızlanır. Hayır, tam tersine, bu kanun tasarısında "özelleştirelim, fabrikaları elden çıka
ralım, satamadığımız yerleri kapatalım, milleti sokağa dökelim; yani işsizliği hızlandıralım, geliş
tirelim" deseydiniz, daha güzel olurdu!.. 

Arkadaşlar, her şeyin tersini yapıyorsunuz. Benim bir hocam vardı -Allah rahmet etsin; ölmüş
tür- derdi ki, "çocuklar, bir topluluk huzuruna çıktığınız zaman, o topluluğun anlamadığı kelimeleri 
anlatırsanız, o topluluğun bilmediği kelimeleri bahsederseniz, 'bu adam çok kıymetli bir adam, bü
yük insan, herhalde bu söylediği çok mühim şeydir' diye o topluluk size hürmet eder saygı duyar." 

Şimdi, Bu Hükümet, milletin görmediği, hiçbir zaman tasavvur edemediği sözleri söyleyen, 
anlamadığı kelimeleri... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen bağlayalım. 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Konuşma sürem 10 dakika değil mi? Grup adma konuşuyo

rum. Niye öyle? 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sayın Başkan, Grup adına konuşuyor. 
BAŞKAN - Buyurun efendim, buyurun. 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Siz herhalde, milletin anlamadığı kelimeleri koymakla, "bu 

Hükümet bir şey yapıyor zanneder millet" diyorsunuz; ama, ne yapsanız, her şeyiniz ortaya çıkı
yor, bir şey yapmadığınız belli. 

Bu bakımdan, Refah Partisi Grubu olarak bu maddeye karşıyız. 
Hepinize saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Madde üzerinde başka söz talebi yoktur. 
Madde üzerinde önergeler vardır; geliş sırasına göre okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesinin "bu kanun yayımı tari

hinden itibaren 1 yıl sonra yürürlüğe girer" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz, 

Fethullah Erbaş Ccvat Ayhan Ahmet Remzi Hatip Abdüllatif Şener 
Van Sakarya Konya Sivas 

Ali Oğuz Hüseyin Erdal 
istanbul Yozgat 

Gerekçe : Yetki yasaları, genellikle, Anayasa Mahkemesi tarafından, Meclis yetkisinin Bakan
lar Kuruluna devrini Anayasaya aykırı bulmaktadır. Bu da doğrudur. Parlamenter demokrasi ilke
leriyle bağdaşmaz. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesinin "bu kanun yayımı tari

hinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girer" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Fethullah Erbaş Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip Abdüllatif Şener 

Van Sakarya Konya Sivas 

Ali Oğuz Hüseyin Erdal 
. ~ istanbul Yozgat 

Gerekçe : Yetki yasaları, genellikle, Anayasa Mahkemesi tarafından, Meclis yetkisinin Bakan
lar Kuruluna devrini Anayasaya aykın bulmaktadır. Bu da doğrudur. Parlamenter demokrasi ilke
leriyle bağdaşmaz. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesinin "bu kanun yayımı tari
hinden itibaren üç ay süre sonra yürürlüğe girer" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip Abdüllatif Şener 
Van Sakarya Konya Sivas 

Ali Oğuz Hüseyin Erdal 
istanbul Yozgat 

Gerekçe: Yetki yasaları, genellikle, Anayasa Mahkemesi tarafından, Meclis yetkisinin Bakan
lar Kuruluna devrini Anayasaya aykırı bulmaktadır. Bu da doğrudur. Parlamenter demokrasi ilke
leriyle bağdaşmaz. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesinin "Bu kanun yayımı tari
hinden itibaren bir ay sonra yürürlüğe girer" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip Abdüllatif Şener 
Van Sakarya Konya Sivas 

Ali Oğuz Hüseyin Erdal 
istanbul Yozgat 
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Gerekçe: Yetki yasaları, genellikle, Anayasa Mahkemesi tarafından, Meclis yetkisinin Bakan
lar Kuruluna devrini Anayasaya aykırı bulmaktadır. Bu da doğrudur. Parlamenter demokrasi ilke
leriyle bağdaşmaz. 

BAŞKAN - Şimdi, önergeleri aykırılık sırasına göre işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı kanun tasarısının beşinci maddesinin "Bu kanun yayımı ta

rihinden itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girer" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
Van 

BAŞKAN-Komisyon?.. ve arkadaşları 

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

. BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Önerge sahibi söz istemiyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi. Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesinin "Bu kanun yayımı tari
hinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
Van 

BAŞKAN-Sayın Komisyon?.. . ve arkadaşları 

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

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Söz talebi yoktur. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Üçüncü önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesinin "Bu kanun yayımı tari

hinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Fethullah Erbaş 

Van 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN - Söz talebi yoktur. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Son önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 692 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesinin "Bu kanun yayımı ta

rihinden bir ay sonra yürürlüğe girer" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Fethullah Erbaş 

Van 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz.. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Söz talebi yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN-Madde üzerinde söz talebi yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, kanun tasarısının tümü üzerinde oyunun rengini belirtmek isteyen?.. Yok. 
Kanun tasarısının tümü açık oylamaya tâbidir; ancak, açık oylamadan önce Sayın Komisyona 

soruyorum : Tasannın başlığım "Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Yeniden 
Teşkilatlanmasına, Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 29 Nisan 1969 Tarihli ve 1164 
Sayılı Arsa Ofisi Kanunu ile 13 Aralık 1983 Tarihli ve 178 Sayılı, 2 Temmuz 1993 Tarihli ve 485 
Sayılı, 6.10.1983 Tarihli ve 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun Ta
sarısı" olarak -kabul edilen önergelerden dolayir değiştiriyoruz. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Bu şekilde dü
zeltilmesi uygundur efendim. 

BAŞKAN - Katılıyorsunuz. 
Açık oylamanın, oy kupalarının sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oy kupaları dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yetki kanunu tasarısının oylamasına 162 üye katılmış; 145 

kabul, 15 ret, 2 çekinser oyu kullanılmıştır; böylece, tasan kanunlaşmıştır. 
Sayın milletvekilleri, alman karar gereğince, kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla görüşmek 

için, 17 Haziran 1994 Cuma günü saat 15'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 24.00 
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VII - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanının görevden alın
masının nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'in yazılı 
cevabı (7/3816) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

° Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Son olarak yaptığınız bürokrat değiştirme operasyonunuzun içerisinde KOİ Başkanı 
Can Yeşilada da bulunmaktadır. 

1. Can Yeşilada'yı görevden almanıza sebep nedir? 
2. Sebep, Can Yeşilada'nın zorunlu tasarrufla ilgili olarak basında da yer alan "milleti uyan

dırmanın âlemi var mıydı?" sarf ettiği sözü olabilir mi? 
3. Şayet, bir bürokratın gayri ihtiyari olarak da olsa sarf ettiği bir söz görevden alınmasına ne

den oluyor ise, o zaman sarf edilen bu söz zorunlu tasarruf ile ilgili niyetinizin açıkça ifadesi ola
bilir mi? 

4. Bu söz çerçevesinde milleti uyandırmak istemediğiniz daha ne gibi icraatlarınız mevcut. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı:B.02.0.011(35)315 ° 14.6.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : a) 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0 10.00.02-7/3816-8375/32211 sayılı Başbakanlığa 

hitaben gönderilen yazınız. 
b) Başbakanlığın 23.2.1994 tarih ve B.02.0.KKG/106-5249/1273 sayılı yazısı. 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı sorusu önergesi Başkanlığınızın ilgi (a) yazısı ile 

Başbakanlığa havale edilmiş ve Başbakanlığın ilgi (b) yazısı ile de Sayın Başbakan adına cevap
landırılması amacıyla Bakanlığıma intikal ettirilmiştir. 

Bahse konu soru önergesinin cevabı ektedir. 

A. Aykon Doğan 
Devlet Bakanı 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in soru önergesinde yer alan sorunun cevaplan aşağıda su
nulmaktadır : 

Kamu Ortaklığı İdaresi Başkan Vekili H. Can Yeşilada'nın görevden alınması gibi bir durum 
hiç bir zaman sözkonusu olmamıştır. H. Can Yeşilada 6.7.1993 tarihinde Kamu Ortaklığı idaresi 
Başkan Yardımcılığı görevine atanmış ve bir süre sonra Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığını vekâ
leten yürütmek üzere görevlendirilmiştir. Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına asaleten atama ya
pılması sonucu aslî görevi olan Başkan Yardımcılığı görevini yürütmeye devam etmektedir. 

Yukarıda belirtildiği üzere, H. Can Yeşilada'nın görevden alınması gibi bir işlem sözkonusu 
olmadığından, basında yer alan haberlerle ilgili bir durumun varlığı da sözkonusu değildir. 
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2. -~ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ev kadınlarına ve gençlere verilen iş edinme 
kredisine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Ay kon Doğan'in yazılı cevabı 
(7/3854) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sn. Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini 
saygı ile arz ederim. 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Sorularım : 1. Hükümetinizce verilmesi kararlaştırılan gençlere iş edinme kredisi için şimdi
ye kadar kaç kişi müracatta bulundu, bunlardan kaç kişiye ne miktar kredi verildi? 

2. Yine aynı şekilde Hükümetinizce ev kadınlarına iş kurmak için verilmesi kararlaştırılan 
kredi için şimdiye kadar kaç kişi müracaatta bulundu, bunlardan kaç kişiye ve ne miktarda kredi 
verildi? 

3. Verilen bu kredilerin maliyetleri yani faiz+komisyon+masraf tutarı % kaçtır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı " . -

Sayı :B.02.0.011 (35)317 14.6.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) 15.2.1994 tarih ye A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3854-8443/32463 sayılı muhatap yazınız. 

b) Başbakanlığın 2.3.1994 tarih ve B.02.0.KKG/106-6058/2271 sayılı yazısı. 

Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın yazılı soru önergesi Başkanlığınızın ilgi (a) yazısı 
ile Başbakanlığa havale edilmiş ve Başbakanlığın ilgi (b) yazısı ile de Sayın Başbakan adına ce
vaplandırılması amacıyla Bakanlığıma intikal ettirilmiştir. 

Bahse konu soru önergesinin cevabı ektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Aykon Doğan 

Devlet Bakanı 

Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın soru önergesinde yer alan sorunun cevabı sunul
maktadır : 

Türkiye Vakıflar Bankasınca 22 Mart 1994 tarihine kadar, 

1. Gençlere yönelik olarak 920 kişiye 3 055 849 689.- TL.'lık, 

2. Ev kadınlarına yönelik olarak 10 kişiye 873 000 000.- TL.'lık olmak üzere toplam 

3 928 849 689.- TL.'lık kredi verilmiştir. 
3. Verilen tüm bu kredilere, 
12 ay vadede aylık % 7.50 
18 ay vadede aylık % 7.70 
24 ay vadede ise aylık % 7.95 faiz oram uygulanmıştır. 
Bu faiz oranına % 6 oranında Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, % 5 oranında Banka Si

gorta Muamele Vergisi uygulanmaktadır. 
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Bu kredilerin tüketiciye toplam maliyeti, (aylık) 
12 ay vadeli olan kredilerde % 8.325 
18 ay vadeli olan kredilerde % 8.547 
24 ay vadeli olan kredilerde ise % 8.825 olmaktadır. 

3. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'in, Manisa-Sarıgöl-Bağlıca Köyü ve civarında afet 
mağduru çiftçilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in 
yazılı cevabı (7/3970) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını tensiplerinize arz ederim. 

Faruk Saydam 
• . Manisa 

Manisa ili Sarıgöl İlçesi Bağlıca Köyü ve civarında Ekim ve Kasım 1993 aylarında görülen ve 
üzüm üreticilerine zarar veren don ve kırağı afeti yaşanmıştır. Don ve kırağı afetinden zarar gören 
çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatifi ortağı olmaları ve kredi borçlarını ödeyecek mahsul alama
yacakları malumlarınızdır. -

Soru 1 : Gerekli tetkikin yapılarak kredi borçlarından dolayı sürdürülmekte olan alacak takibi 
ve icraî takibatın durdurulmasını düşünüyor musunuz? 

Soru 2 : Bir defaya mahsus afet mağduru çiftçilerimizin kredi veya faiz borçlarının kaldırılma
sını düşünür müsünüz? 

Soru 3 : Çiftçilerimizin bu mağduriyetlerinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz? 

T.C. -
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: OKM : 2-96 16.6.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kan. Kar. Müd.'lüğünün 22.2.1994 tarih ve 7/3970 sayılı yazısı. 

Manisa Milletvekili Sayın Faruk Saydam'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru 
önergesi incelenmiş olup, cevabı yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Refaiddin Şahin 
' < • Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Manisa Milletvekili Sayın Faruk Saydam'ın yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

Sayın Başbakanımıza tevcih ettiğiniz yazılı soru önergenizin cevapları: 
1. Çiftçilerden alacak takibi ve icraî takibatının durdurulması, T.C. Ziraat Bankası Ve T. Ta

rım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğini doğrudan ilgilendirdiğinden, Bakanlığımızca yapılacak 
bir işlem bulunmamaktadır. 

2. Kredi kuruluşları mevzuatına göre tabiî afete uğrayan çiftçilerin borçlarının vade tarihin
den itibaren 1 yıl süreyle ertelenmesi hususunda, Tarım İl Müdürlüğünden gelen İl Hasar Tespit 
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Komisyon Kararı, Bakanlığımız Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 1.2.1994 tarih ve 1908-
6206 sayılı yazısı ile T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne ve T. Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. Çiftçi borçlarının ve faizlerinin kaldırılma
sı Bakanlar Kurulu yetkisinde bulunmaktadır. 

3. Mevzuata göre kredi borçları ertelenen çiftçilerin kanunî takipte borçlan bulunmadığı tak
dirde, kredi kuruluşlarınca yeni kredi açılabilmektedir. Zarar gören çiftçilerden hububat üretimi ya
panlara İl İhtiyaç Komisyonunca Bakanlığımızdan talep edildiği takdirde 5254 sayılı Kanun'a gö
re güzlük ekilişler için tohumluk tahsisi yapılabilecektir. 

4. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu 'nun, Van Et ve Balık Kurumunun satılacağı iddiala
rına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan 'in yazılı cevabı (7/4132) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına" 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sı hususunu arz ederim. 
Saygılarımla. 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

Soru 1 : Van Et ve Balık Kurumunun % 49'unun Van Belediyesine, % 5 Tinin ise Van Bele
diye Başkanının şirketlerine satılmak suretiyle özelleştirileceği doğru mudur? 

Soru 2 : Mahallî seçimler öncesi bu hareket Belediye Başkanına bir destek midir? 

Soru 3 : Bu hisseleri Van halkına satmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı:B.02.0.011(35)313 14.6.1994 

Türkiye Büyük.Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) 1.3.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4132-9123/34675 sayılı Başbakanlığa hi

taben gönderilen yazınız. 
b) Başbakanlığın 7.3.1994 tarih ve B.02.0.KKG/106-6350/2598 sayılı yazısı. 
Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun yazılı soru önergesi Başkanlığınızın ilgi (a) yazısı ile 

Başbakanlığa havale edilmiş ve Başbakanlığın ilgi (b) yazısı ile de Sayın Başbakan adına cevap
landırılması amacıyla Bakanlığıma intikal ettirilmiştir. 

Bahse konu soru önergesinin cevabı ektedir. 
A. Aykon Doğan 

Devlet Bakanı 
Van Milletvekili Sayın Dr. Şerif Bedirhanoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

delaletiyle Van Et Kombinası hakkında yönelttiği sorulara ilişkin cevaplar : 
Soru 1 : Van Et ve Balık Kurumunun % 49'unun Van Belediyesine, % 51'inin ise Van Bele

diye Başkanı'nın Şirketlerine satılmak suretiyle özelleştirileceği doğru mudur? 
Soru 2 : Mahallî Seçimler öncesi bu hareket Belediye Başkanı'na bir destek midir? 

Soru 3 : Bu hisseleri Van halkına satmayı düşünmüyor musunuz? 
Cevap 1-2-3 : Bakanlar Kurulunun 20.5.1992 tarih ve 3088 sayılı kararı ile özelleştirme kap-
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samına alınan Et ve Balık Ürünleri A.Ş.'ye ait kombina, soğuk depo, gayrimenkul, iştirak payları 
ile EBK amblemi ayrı ayrı ve/veya Şirket hissesinin tamamı, Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu'nun 
4.11.1993 tarih ve 93/92 sayılı kararı ile Aralık 1993'de satışa çıkarılmıştır. İhaleye iştirakin yük
sek olmasını sağlamak amacıyla geçici teminat bedelleri düşük tutulmuştur. İlanlar Türkiye'de 
Resmî Gazete ile yüksek tirajlı beş büyük gazetede ve kombinaların faaliyet gösterdiği illerdeki 
mahallî gazetelerde, Almanya'da ise yüksek tirajlı bir Türk gazetesinde mükerrer olarak yayınlatıl-
mıştır. Ayrıca Valilikler ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği vasıtasıyla da yöre halkı ile müte
şebbislere ulaşılmaya çalışılmıştır. Böylece satışa konu Şirket varlıklarına, çalışanların, yöre halkı
nın ve müteşebbislerin de yer aldığı yoğun bir iştirak sağlanmıştır. Yukarıdaki hususlar çerçevesin
de Et ve Balık Ürünleri A.Ş.'ye ait kombina, işletme, soğuk depo ve gayrimenkullere teklif veren 
alıcılarla, 4-20 Ocak 1994 tarihleri arasında gerçekleştirilen pazarlık görüşmelerinde açıklık ve şef
faflık ilkesine azami derecede riayet edilmiş ve ihale sonuçları derlenerek Kamu Ortaklığı Yüksek 
Kurulu'nun onayına sunulmuştur. 

Yoğun ilan faaliyetlerimize rağmen sözkonusu ihalede bazı kombinalara yöre müteşebbisleri
mizden hiç teklif gelmemiş, sadece Belediyeler teminatlarını yatırarak ihaleye katılmışlardır. Dev
letin ekonomideki ticarî faaliyetlerden çekilmesi ilkesinden hareketle yeni BİT'ler yaratılmaması 
amacıyla, Belediyelerin bu teklifleri Belediyelerin girişimiyle kurulacak ve sermayesinin en az % 
51 'i özel sektöre ait olacak bir Şirkete satılması kaydıyla İdaremizce kabul edilmiştir. Burada amaç 
belediye başkanlarına destek değil, kombinaları satın alacak sermaye birikiminden yoksun yöreler
deki küçük müteşebbisleri Belediyelerin girişimiyle biraraya getirmek olmuştur. 

5. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, AŞOT'un hizmete ne zaman gireceğine ilişkin 
sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/4188) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasnı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Bülent. Akarcalı 

İstanbul 
Ankara şehri inşa edilen otogar ile ilginç bir komedi yaşamaktadır. Mevcut hükümetin Başba

kan Yardımcısı durumunda olan bir kişinin döneminde inşaatı tamamlanan otogar Belediye'nin 
arazi sahibi Tarım Bakanlığından fahiş fiyat istemesinden dolayı işletmeye alınamamaktadır. Yani 
Belediye Başkanı Murat Karayalçın'ın yaptığını Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın işletmeye 
aldıramamaktadır. 

Sorular: 
1. Bu garabet ne zaman bitecektir? 
2. Bu beceriksizlik ne zaman sona erecek ve otogar tam olarak hizmete girecektir? 

T.C. 
Köyişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: ÖKM : 2-86 16.6.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kan. Kar. Müd.'lüğünün 7.3.1994 tarih ve 7/4188 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

- 1 8 6 -



T.B.M.M. 15:118 16 . 4.1994 0 : 3 

1. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ile Ankara Belediye Başkanlığı arasında düzenlenen 
6.2.1984 tarihli sözleşmenin 1 inci maddesinde "Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ile Ankara Be
lediye Başkanlığı, AOÇ Mülkiyetinde bulunan 2093 ada 5 parsel, 2091 ada 14 parsel, 2092 ada 8 
parselden oluşan alan üzerinde, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali Tesislerinin inşaave işle
tilmesi konusunda anlaşmışlardır." 

Aynı sözleşmenin 3 üncü maddesinde de "Yapılan tesisler ile eklentilerinin tamamı çeftliğin 
mülkü olacak ve tapuda Çiftlik adına tescil edilecektir" hükümleri yer almaktadır. 

Önergede belirtildiği gibi inşaatı tamamlanan tesisin Belediye'nin arazi sahibi Tarım ve Kö-
yişleri Bakanlığından fahiş fiyat istemesinden ötürü açılamadığı sözkonusu değildir. 

2. İki kuruluş arasında düzenlenen sözleşmedeki bazı maddeler üzerinde ortaya çıkan ihtilaf
ların çözümü için Bakanlığımız, Belediye ve Ankara Valiliği temsilcilerinden oluşan bir Üst Ko
misyon kurulmuş olup çalışmalarına başlamıştır. Ayrıca sözleşme hükümlerinden kaynaklanan 
"Terminal İşletme Yönetmeliği" hazırlama çalışmaları da devam etmekte olup bu çalışmaların so
na ermesiyle en kısa zamanda tesis işletmeye açılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Refaiddin Şahin 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

6. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Türkiye'nin su rezervine ilişkin sorusu ve Bayındır
lık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/4483) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Zeki Ünal , 
Karaman 

1. Türkiye'nin yeraltı ve yerüstü su rezervi ne kadardır? 

2. İşletmeye açılmış veya açılacak kaç baraj vardır? Etüt safhasında olan var mıdır? 
3. Halen barajlardan elde edilen toplam elektrik enerjisi ne kadardır? Toplam sulanan alan kaç 

hektardır? 
4. 1994 yılı başına kadar sulama amaçlı açılmış olan sondaj kuyularının illere göre dağılımı 

nedir? 1994 yılında açılacak kuyuların dağılımı nasıl olacaktır? 
5. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızın süratle tarımın hizmetine verilebilmesi ve ekonomiye 

kâzandırılabilmesi için Bakanlığınızda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/1406 16.6.1994 

Konu : Karaman Milletvekili Zekin Ünal'ın 
Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM'nin 16.5.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4483-9865/37737 sayılı yazısı. 
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îlgi yazı ilişiğinde alman Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Türkiye'nin su rezervi konusun
da Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Ülkemiz genelinde yapılan istatistiklerde; günümüz koşulları ve olanakları dikkate alınarak 
yapılan değerlendirmelerde, çeşitli amaçlara yönelik su kullanımlanndaki teknik ve ekonomik an
lamda tüketilebilecek su miktarlarının toplamı 110 milyar m3 olduğu görülmüştür. Bu miktarın 98 
milyar m3'ü yerüstüsuyu, 12 milyar m3'ü de yeraltısuyu rezervi olduğu tespit edilmiştir. 

2. 1994 yılı başı itibariyle 164 adet baraj inşa edilerek işletmeye açılmıştır. Halen 64 adet ba
rajın inşaatı sürdürülmekte olup, çeşitli kademelerde etütleri yapılan 432 adet barajın da inşaası 
planlanmıştır. 

3. 1993 yılında inşa edilerek işletmeye açılan hidroelektrik enerji amaçlı projeler ile yılda or-
talam 35 826 milyar kilovatsaat enerji üretilmektedir. DSİ Genel Müdürlüğümüzce inşa edilerek iş
letmeye açılan net alan 1 790 179 hektar olup, bunun 1 196 160 hektan fiilen sulanmıştır. Diğer ta
raftan toprak kaynaklarıyla ilgili genel potansiyel ise ayrıca 5. madde.de açıklanmıştır. 

4. 1994 yılı başına kadar sulama kooperatifleri adına açılan sondaj kuyuları ile 1994 yılında 
açılacak kuyuların illere göre dağılımı ise şöyledir; 

îli 
Adana 
Afyon 
Ağn 
Aksaray 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Bayburt 
Bilecik 
Bitlis 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elazığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Gümüşhane 

Mevcut Suyu 
Sayısı 

58 
610 

. 2 3 
81 

152 
4 

103 
43 

102 
17 
5 
6 

208 
95 
10 
13 
21 

119 
5 

126 
108 
19 

211 
190 
44 
9 

1994'de Açılacak 
Kuyu Sayısı 

— 
69 
— . 
18 
27 
7 

12 
1 

— 
— 
— 
— • 

8 
6 

— 
4 

— 
13 
— 
31 
4 

— • -

8 
72 
8 

— 
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İli Mevcut Suyu 1994'de Açılacak 
Sayısı Kuyu Sayısı 

Hatay 
İsparta 
izmir 
Karaman 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırıkkale 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
K. Maraş 
Mersin 
Muğla 
Nevşehir 
Niğde 
Samsun 
Sinop 
Tekirdağ 
Tokat 
Ş. Urfa 
Van 
Yozgat 

274 
134 
227 
422 

46 
280 

8 
110 

7 
5 

1475 
125 

5 
. 33 

33 
9 
3 

45 
341 
24 
— 

109 
73 

2 
4 
9 

6 
3 

63 
23 
— 
9 

— 
7 
9 

— 
206 

—' 
- — 

4 
11 
— 
— 
— 
28 
— 
12 

• — 

— 
— 
— 
— 

Toplam 6185 669 

5. Ülkemizde ekonomik olarak sulanabilir arazilerin toplamı 8,5 milyon hektar olup, 1994 yı
lı başı itibariyle, 4,2 milyon hektarı sulanmaktadır, inşa edilerek işletmeye açılan sulama tesisleri 
dışında inşaatı devam eden, çeşitli kademelerde etütleri tamamlanarak gelecekte halen inşa edilme
si tasarlanan ve sulama hizmeti götürülmesi planlanan alanların toplamı 5,185 milyon hektardır. 
Uzun vadede inşa edilerek işletmeye açılması öngörülen sulama sahaları ile birlikte, DSÎ'ce ger
çekleştirilmiş projelerle sulanacak alan 7,274 milyon hektara (600 000 hektar YAS) ulaşmış ola
caktır. 

Söz konusu yerüstü ve yeraltı kaynaklarının planlandığı gibi inşa edilerek tarım sektörünün 
hizmetine sunulabilmesi için bütçe imkânları ölçüsünde çalışmalara devam edilmektedir. 

Bilginize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

- 1 8 9 -



T.B.M.M. B : 118 16 .4 .1994 O : 3 

7. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SHP bölge toplantısının Karayolları Genel Mü
dürlüğü toplantı salonunda yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur 
Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/4484) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mahmut Orhon 

• ' • Yozgat 
Sorular: 

1. 21.4.1994 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü toplantı salonunda SHP Bölge Toplantı
sı yapılmış mıdır? Yapılmış ise, SHP bayraklarıyla donatılan resmî binanin tahsisi yasal mıdır? 

2. Karayolları Genel Müdürlüğünden Bakanlık Fen Heyetine atanan iki personelin, halen Ka
rayolları Genel Müdürlüğünün lojmanında oturdukları ve resmî araçlarını kullandıkları doğru mu
dur? i 

3. Bu iki personelin Bakanlık Fen Heyetine atanmalarının sebebi, bunların en yüksek derece
den müteahhitlik karnesi almalarını sağlamak için midir? 

4. Bu kişilerin isimlerini açıklar mısınız? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/1408 " 16.6.1994 

Konu : Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un 
Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM'nin 16 Mayıs 1994 gün ve Kan.Kar.Md. : A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4484-
9866/37750 sayılı yazısı 

İlgi yazı ilişiğinde alınan Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un SHP Bölge Toplantısı ile 
Karayolları Genel Müdürlüğü personelinin Yüksek Fen Kurulu Üyeliklerine atanmaları konusun
da Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Konuyla ilgili Kuruluşumuzun Konferans Salonu "Konferans Salonu Yönergesi" gereğin
ce; bilimsel toplantı, konferans, panel vb. sempozyumlar için kurum dışı kuruluşlara bir ayırım gö
zetmeksizin tespit edilen ücret ve koşullar çerçevesinde tahsis edilmektedir. 

Buna göre; söz konusu Konferans Salonu 21.4.1994 tarihinde SHP Ankara İl Başkanlığının 
19.4.1994 gün ve 2080 Sayılı yazılan uyarınca yapacakları panel için tahsis edilmiştir. Ancak, top
lantı düzenleyicilerinin salon girişine astıkları parti amblemleri yapılan uyarılar üzerine indirilmiş
tir. 

2. Karayolları Genel Müdürlüğü elemanlarından İnş. Yük. Müh. Vural Ataoğlu ve İnş. Yük. 
Müh. Tankut Balkır Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinden, 08.02.1993 tarihinde Bakanlık Mü
şavirliği görevine ve 17.03.1993 tarihinde de Yüksek Fen Kurulu Üyeliği ("Bakanlık Fen Heyeti" 
ismi ile bir ünite bulunmamaktadır.) görevlerine atanmışlardır. 
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Söz konusu elemanların Yüksek Fen Kuruluna atanması işlemi, diğer üyelerin atanma işlemin
den farklı bir işlem olmadığı gibi, bu atamada, özellikle, görevin Karayolları Genel Müdür Yardım
cılığı görevine eşdeğer olabilmesi ve kendilerinin Devlet hizmetinde geçen 30 yılı aşkın deneyim 
ve bilgi birikimlerinden faydalanılması amaçlanmıştır. 

Yüksek Fen Kurulu üyeliğine atamada müteahhitlik karnesi herhangi bir kıstas oluşturmamak
tadır. 

3. Kamu Konutları Yönetmeliği'nin 8. maddesi 6. paragrafında, "Görev tahsisli konutta otur
makta iken görev unvanı değişen personelin yeni görevi Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde gös
terilmiş ise kendisi için tekrar tahsis kararı alınmaz. Atama kararı, son duruma göre konut tahsis 
kararı yerine geçer." hükmü mevcuttur. 

Yüksek Fen Kurulu üyeliği kadroları Yönetmelik eki (2)'sayılı cetvelde belirtilen Görev Tah
sisli konut verilecek unvanlar arasında yer aldığından kendilerine bu hüküm gereğince işlem yapıl
mış ve Bakanlığın bağlı kuruluşu olan Karayolları Genel Müdürlüğü lojmanlarındaki tahsisleri de
vam ettirilmiştir. 

Bakanlığımızın, Yüksek Fen Kurulu Üyeleri ile ilgili uygulamaları daima bu yönde yapılmak
tadır. 

Bakanlığımızca, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere, Bakanlığın 
bağlı ve ilgili Genel Müdürlüklerinden araç tahsisi yapılmaktadır. 

Söz konusu Kurul Üyelerinin kullandıkları belirtilen araç, Karayolları Genel Müdürlüğünden 
temin edilerek Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı hizmetlerine tahsis edilmiş olan ve dolayısıyla bü
tün üyelerin resmi hizmetlerinde kullandıkları bir araçtır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Onur Kumbaracıbaşı 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

8. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Bursa Merkez Orman İşletme Müdürlüğünde bir 
işçiye kadro verildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı 
(7/4604) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Orman Bakanı Sayın Hasan Ekinci tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru 1 : Bursa Merkez Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapmakta olan Ali Güleç, bu gö
revine geçici olarak hangi tarihte başlamıştır? 

Soru 2 : Adı geçen şahsa vasıfsız işçi daimî kadrosunun 1994 yılı nisan ayı içerisinde verildi
ği duyumları vardır. Ali Güleç'e vasıfsız işçi kadrosu hangi tarihte verilmiştir.? 

Soru 3 : Orman Genel Müdürü Sayın Mustafa Yılmaz ile yaptığım görüşmede ise Sayın Ge
nel Müdür 1994 yılı içerisinde hiç kimseye kadro verilmediğini ifade etmektedir. Sayın Genel Mü
düre inanmak istememe rağmen böyle bir olayın olup, olmadığının araştırılması ve adı geçen kişi
ye kadro verildi ise diğerlerine neden verilmemektedir? 
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.T.C. 
Orman Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 16.6.1994 
Sayı: KM. 1.SOR./401-1661 
Konu : Sn. Mehmet Seven"in 

Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğine 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: 3.6.1994 Tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4604-10115/38451 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in "Bursa-Merkez Orman İşletme Müdürlüğünde 

bir işçiye kadro verildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi" incelenmiş olup, konu ile ilgili bil
giler ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Hasan Ekinci 
Orman Bakan 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Bursa Merkez Orman işletme Müdürlüğünde bir 
işçiye kadro verildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi hakkında Orman Bakanlığının cevabı. 

1. Bursa-Merkez Orman İşletme Müdürlüğünde geçici işçi pozisyonunda çalışan Ali Güleç ilk 
defa 19.6.1990 tarihinde geçici işçi olarak göreve başlamıştır. 

2. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü emrinde Döner Sermaye Bütçesinde "Motorlu Testere İş
çisi" daimî kadrosunda çalışan Mürvet Coşkun'un fiilen yaptığı işe uygun olan Katma Bütçe 
"Vasıfsız işçi" kadrosuna geçirilmesi ile ilgili Orman Genel Müdürlüğünce yazılan yazı ve cetvelin 
yanlış anlaşılması sonucu, unvan ve bütçe değişikliği için gönderilen daimî işçi kadrosuna sehven 
Ali Güleç atanmıştır. 

Bilahara, konunun farkına varılarak Ali Güleç'in kadrosu 26.5.1994 tarih ve 2 sayılı olurla ip
tal edilerek, gerçek hak sahibi olan Mürvet Coşkun'a verilmiştir. Boşalan "Motorlu Testere işçisi 
Kadrosu" münhal olarak merkeze alınmıştır. 

3. 1994 yılı içinde Orman Genel Müdürlüğünce, bağlı işyerlerinde çalışan hiçbir işçiye daimî 
işçi kadrosu verilmemiştir. 

® 
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Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Yeniden Teşkilatlanmasına Kuruluş, 
Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine, Arsa Ofîsi Kanunu ile 178 Sayılı ve 485 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde 
Kararnameler Çıkarılması Amacıyla Yetki Yerilmesine Dair Kanun Tasarısına verilen 

oyların sonucu : 
Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
Timurçin Savaş 
Turgut Tekin 
AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut Öztürk 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Bilâl Güngör 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
İbrahim Tez 

Üye Sayısı 

Kullanılan Oy 

Kabul Edenler 

Reddedenler 

Çekimserler 

Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 

Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Ali Karataş 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ömer Lütfı Coşkun 
Sami Sözat 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Sayın 

450 

162 

145 

15 
2 

— 
280 

8 

BURSA 
Fethi Akkoç 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
Yılmaz Ovalı 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M.,Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 

. DİYARBAKIR 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Evren Bulut 
ELAZIĞ 
Mehmet Küçükel 
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ERZURUM 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Abdülkadir Ateş 
Hikmet Çetin 
Mehmet Özkaya 
Hannan Özüberk 
GİRESUN 
Ergun Özdemir 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Onur Kumbaracıbaşı 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Tansu Çiller 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğul tay 
İbrahim Özdemir 
İZMİR 
Ersin Faralyah 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 

KARS 
Mehmet Alp 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlü 

Hacı Filiz 

Abdurrahman Ünlü 

KIRKLARELİ 

Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 

KOCAELİ 

M. Kâzım Dinç 

İsmail Kalkandelen 

Alaettin Kurt 

KONYA 

Hasan Afşar 

Ali Günaydın 

Osman Nuri,Özbek 

Ömer Şeker 

Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 

H. Cavit Erdemir 

İsmail Karakuyu 

MALATYA 

Mustafa Yılmaz 

MANİSA 
Rıza Akçalı 

Ümit Canuyar 

Cengiz Üretmen 

MUĞLA 

Muzaffer İlhan 

Latif Sakıcı 

Erman Şahin 

NIGDE 

İbrahim Arısoy 

Doğan Baran 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
İlhan Saraçlar 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye Özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
TRABZON 
Koray Aydın 
Mehmet Ali Yılmaz 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 
ZONGULDAK 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 
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BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
BOLU 
Abbas Inceayan 
İSTANBUL 
Halit Dumankaya 
Ali Oğuz 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 

ELAZIĞ 
Tuncay Şekercioğlu 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Muhammet Kaymak 
İbrahim Özdiş (îz) 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdİ 
AFYON 
Halil İbrahim Özsoy 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
İ. Melih Gökçek 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 

(Reddedenler) 

KARAMAN 
Zeki Ünal 
KAYSERİ 
Salih Kapusuz 
KONYA 
Ahmet Remzi Hatip 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
SİVAS 
Abdullatif Şener 

(Çekinserler) 

KAYSERİ 
Osman Develioğlu 

(Oya Katılmayanlar) 

Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner (İ.A.) 
O. Mümtaz Soysal (İz) 
Halil Şıvgın (İz) 
Mustafa Tınaz Titiz 
ANTALYA 
Faik Altun 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Gökberk Ergenekon 
Hasan Namal (İz) 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Tunç Bilget 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Ekrem Ceyhun 
Mehmet Cemal Oztaylan 
Melih Pabuççuoğlu 
BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Nizamettin Toğuç 
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ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
TRABZON 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
VAN 
Fethullah Erbaş 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 

Abdülkerim Zilan 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Tevfık Türesin 
BURDUR 
Ahmet Şeref Erdem (İz.) 
BURSA 
Cavit Çağlar 
Mehmet Gedik 
İbrahim Gürdal 
Hüsamettin Örüç 
Feridun Pehlivan 
Turhan Tayan 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
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ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Salih Sümer 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
Ali ibrahim Tutu 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdülilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Mehmet Batallı 
Mustafa Doğan 
Ayvaz Gökdemir 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Nihat Matkap 
Ali Uyar (İz.) 
İSPARTA 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Ali Er 
Aydın Güven Gürkan 
M. Istemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
İmren Aykut (îz.) 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
ismail Cem 
Osman Ceylan (iz.) 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Gürhan Çelebican 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi (İz.) 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
ismail Safa Giray 
Engin Güner 
ibrahim Gürsoy (I.A.) 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe (îz.) 
Fevzi İşbaşaran 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 

Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevi gen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay (iz.) 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu . 
Timur Demir 
ismet Kaya Erdem 
ilhan Kaya 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan (İz.) 
Erkut Şenbaş 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Abdülkerim Doğru 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Refik Arslan \ 
Murat Başesgioğlu 
Münif İslamoğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Seyfi Şahin 
KIRKLARELİ 
irfan Gürpınar 
Ahmet Sezai Özbek 

- 1 9 6 -



T.B.M.M. B:118 16 .4 .1994 0 : 3 

KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
Bülent Atasayan, 
Şevket Kazan 
KONYA 
Musa Erarıcı 
Necmettin Erbakân 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Vefa Tanır (Bşk. V.) 
Servet Turgut 
Mustafa (İnaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan Olmeztoprak 
Yusuf Bozkurt Özal 
MANİSA 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
Yahya Uslu 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan, 
Mehmet Gülcegün 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
MUĞLA 
İrfettin Akar (İz.) 
Nevşat Özer (İz.) 

ADANA : 1 
ADIYAMAN : 1 
BURSA : 1 

MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi-Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Mustafa Kılıçarslan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş (İz.) 
Mehmet Erdal Koyuncu (İz.) 
SİNOP 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Muhsin Yazıcıoğlu 

(Açık Üyelikler) 

DİYARBAKIR : 1 
İSPARTA : 1 

ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Seyit Eyüpoğlu 

. Eyyüp Cenap Gülpınar 
Abdürrezak Yavuz (İz.) 
ŞIRNAK 
Mahmut Almak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
TOKAT 
Güler İleri 
Ahmet Feyzi İnceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet Özdemir 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Fahrettin Kurt 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Ender Karagül 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 

İSTANBUL : 2 
MARDİN : 1 

- 1 9 7 -





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
118 İNCİ BİRLEŞİM 16 . 6 . 1994 PERŞEMBE Saat : 15.00 

\ ' 
: '' . • BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

< * • — > * 3 > O ^ S * — • 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

•«»> —ass >• <S •< O " -fr *• 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

• •) ^^Tüî)^ı O ^.CJT*» t 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

M * -_—««© > © •< ©S"»"4 •*•«•' 



7 
'KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nımda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşküat ve Görev
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun 
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'â 
İ inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 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 Değişildik 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 Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355-Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
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 
Kanan 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. Sayısı : 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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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 Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Haindi üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

10. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı: 375) (Dağıtma tarihi : 30.11.1993) 

11. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. 
Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

12. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

13. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 14. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili 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 Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tanın 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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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 Tasarısj ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

22., — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta 
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992) 

23. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) 
(S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi: 6.2.1992) 

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 İdaıresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 
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26. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1 /355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992) 

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. — Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'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) 

30. — 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) 

X 31. — 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 Bütç'î Komisyonu 
Raporu (1/641) (S. Sayısı : 659) (Dağıtma tarihi : 25.5.1994) 

X 32Î — 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 îşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağ,ıtma tarihi : 
31.12.1993) 

33. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve PJan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

X 34. — 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) 

— 5 — 118 inci Birleşim 
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35. — Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanıma 
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) 

36. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar Top
çu İle 2 Arkadaşının, Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlar» raporları (2/990) (S. Sayısı : 631) (Da
ğıtma tarihi : 23.3,1994) 

37. — 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. Sayışı : 629) (Dağıtma tarihi : 
24.3.1994) 

38. — 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) 

39. — Yargıtay Kanununda. Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let ve Plan ve 'Bütçe komisyonları raporları (1/701) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
10.6.1994) 

X 40. — 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) 

41!.—-- 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 Sayıl;. 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) 

42. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Rapora (1/341) (S, Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

43. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve iflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı fcra ve İflas Ka-
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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) -

44. — 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) (Dağılma tarihi : 8.10.1992) 

45. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin 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) 

46. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kuklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.j930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 43.1993) 

47. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanım 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 ye Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 14.1993) 

48. 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

49. -
Ek Madde 

Vakıflar Kanununda Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 

Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

(1/508) (S. Sayısı.: 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

50. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kur jluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

51". — 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) • 
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X 52. — Göç İdaresi Teşkülat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

X 53. — 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 : 26.1.1993) 

X 54. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

55. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan 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) 

56. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

57. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri île Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Rapora (1/389) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma tarihi: 30.6.1992) 

58. — Doğru Yol Partisi Grup Baş'kanvek'ili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili îçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gükan'm, Mal Bildiriminde' Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

59. — 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) 

60. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 1 lâ7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

61. — îzmir 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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62. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih VL 
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) 

63. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silalıh 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 Değişildik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

64. — 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) 

65. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'm, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

66. — 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, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6İ1992) 

67. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvtleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

68. — 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) 

69. — 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) 

70. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi-
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

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) 

71. _ . Aydın Milletvekili Cengiz Altınfcaya'nm, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) 
(Dağıtma tarihi : 21.9,1992) 

72. — Kayseri Milletvekili Osman Devclioglu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

73. — 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) 

74. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri iç 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) 

75. — Çorum Milletvekili Cemal Şahİn'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) 

76. — İstanbul Milletvekili Sabri Oztürk ve 9 Arkadaşının, 7*2.1972 Tarih ve 
i 516 Sayılı istanbul 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) 

77. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak. Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı :-176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

78. —Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanım Teklifi va 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

79j — 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) 

80. — 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) 

81. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayıh Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (İ/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

82. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

83. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp' Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanım Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

84. — 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) 

85. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

86. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

87. — Sımak Milletvekili Mahmut Ahnak'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) 

88. — 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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89. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8. Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 1 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) 

90. — 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) 

91- — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

92. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

93. — 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) 

94. — 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) 

953 — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genel Kurmay Ba$-
, 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) 

96.— 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) 

97.— 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) 

, 98. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Halckında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 
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99. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

100. — 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) 

101. — 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) 

102. — 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 işler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) " 

103. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S, Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

104. - - Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli 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) 

105. — 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 Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

106. — İki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve IÇH 
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

107. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (1/513) 
(S, Sayıcı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

108. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmarı Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 
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109. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim 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) • 

110; — 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) 

111lı — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma îdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanım Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

112. — 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) 

113. — 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) 

114. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

1.15. — 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) 

116. — 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) 

117. — S/ırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, Milletvekilleri, il Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

118. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tanm, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

119Ü — 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) 

120, — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
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Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma ta
rihi : 22.9.1993) 

121. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
ilk Defa Memur, işçi, 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
mıtma tarihi : 9.11.1993) 

122. — Sivaa Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

123. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşuım, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 

X 124. — Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
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 125. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cıünhuriyeti 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 126. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi 
Komşuluk, İşbirliği ve Güvenlik Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/417) (S. Sayısı : 379) (Dağıt
ma tarihi : 26.11.1993) 

X 127. — Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenkleştirilmesine 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) 

128. — Giresun Milletvekili Rasim Zairnoğlu'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) 
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129. — 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) 

130. — Manisa Milletvekili Tevfik Dikor'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S, Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

131. — 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) 

132. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Rapom (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 133. — 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 134. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/547) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 135. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/451) (S. Sayıs,ı: 402) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 136. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, 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) 

137. —• Eskişehir Milletvekili I. 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'm 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) 

138. — 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 

— 16 — 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE -

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

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 139. — 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 140. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ti
carî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaıet, Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/469) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

141. — 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 142. —• 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 : ÎO.2.1994) 
X 143. — 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) 

144 '-— 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 145. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
nırı, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

X 146. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/572) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

147. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis . 
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa tarihi : 10.2.1994) 

X 148. — Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası 
Ticaretine İlişkin Sözleşme ile Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka-
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mm'Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişlcri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/524) 
(S. Sayısı : 55.5) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 149. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı : 556) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 150. — 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 151. ̂ — Ozon Tabakasını incelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/533) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1994) 

152. — 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) 

153. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ye Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2,1994) 

154. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kamı 
nunun Bazı Maddelerindo Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

X 155. — 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 156. — 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 157. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasmda Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/567) (S, Sayısı : 557) (Dağıtma tarihi : 16.24994) 
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X 158. — 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 159. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
işbirliğinin 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 160. ~ 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) 

X 161. — 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) 

162. — 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) 

X 163. — 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. vSayısı : 565) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

164. — 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 Dinçcr'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) 

165. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında.Kanun Tasarısı ve.Millî Savunma Komisyonu Raporu (İ/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi: 23.2.1994) 

166. — 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) 
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X 167. — 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) 

168;, — 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) 

169. — 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) 

170. — 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) 

171. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

172. — 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) 

173. — 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) 

174. — 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) 

175. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

176. —Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hım, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

177. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
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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 178. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis-. 
yonları raporları (1/546) (S. Sayısı: 613) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

179. — Memurlar ye 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) 

X 180. — 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) 

181. — 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) 

182. — 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) " 

183. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlâve Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ye İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

.184, — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak 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) 

185,. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Orhan Doğan'ıii Yasama Doku-
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

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) 
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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) 

189. — 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) 

190. — 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 191. — 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 192. — 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) 

193. — 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 194. — 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) 

195, — 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 196. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Boya Malzemelesinin Hibe Edilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasai'isı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları 
raporlar; (1/581) (S. Sayısı ; 645) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 
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197. — 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) 

198. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /479) 
(S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

199. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin 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 200. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

201. — Ankara Milletvekili M, Tınaz Titiiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

202. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları. 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1994) 

203. — îstaribul 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) 

204. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

205. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1994) 
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206. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi: 3.6.1994) 

X 207. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Da-
çe ve 'Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekli İstanhul Milletvekili Ercan Karakaş ve 181 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci, 68 inci, 69 uncu, 76 ncı ve 133 üncü Maddelerinin 
Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi; Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile Konya Mil
letvekili Necmettin Erbakan ve 155 Arkadaşının 7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci Maddesinin Değişik 3 üncü Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi; ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/119, 2/541) 
(S. Sayısı.: 306 ve 306'ya 2 nci Ek) (Dağıtma tarihleri : 24.2.1993 ve 9.6.1994) 

X 208. — Türkiye Cumhuriyeti ve Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1 /687) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi: 10.6.1994) 
X 209. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 

Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/685) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

. 'X 210. — Patent İş'birliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/585) (S, Sayısı : 665) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

211. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat'm 7.6.1926 Tarihli ve 904 Sayılı Islahı 
Hayvanat Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Ek
lenmesine Dair Kaimin Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/1077) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

X 212. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Küba Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/630) (S. Sayısı : 664) (Dağıtma tarihi : 14.6.1994) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem : 19 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 692) 

Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Yeniden 
Teşkilatlanmasına Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 29 
Nisan 1969 Tarihli ve 1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu ile 3 Aralık 1993 
Tarihli ve 178 Sayılı ve 2 Temmuz 1993 Tarihli ve 485 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Hükmünde Kararnameler Çıkarılması Amacıyla Yetki Verilmesine 

Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/721) 
T.C. 

Başbakanlık 14.6.1994 
Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKGI 101-738103811 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 13.6.1994 tarihinde kararlaştırılan "Devlet 
Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Yeniden Teşkilatlanmasına, Kuruluş, Gö
rev ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 29 Nisan 1969 Tarihli ve 1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu 
ile 3 Aralık 1993 Tarihli ve 178 Sayılı ve 2 Temmuz 1993 Tarihli ve 485 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler 
Çıkarılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderil
miştir. 

Gereğini arz ederini. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
GENELGEREKÇE ' . ,' N 

Parlamenter rejimlerde kanun yapma sürecinin uzun süre aldığı bilinmektedir. Değişen ekono
mik ve sosyal şartlara hızlı ve etkili bir şekilde uyum sağlanması ise çağdaş devlet anlayışının do
ğal bir sonucudur. Bu anlayışla ortaya çıkan kanun hükmünde kararname müessesesi, 1971 yılın
da yapılan değişikliklerle 1961 Anayasasına dahil edilmiş ve aynı modern anlayışın bir sonucu ola
rak 1982 Anayasasında da yer almıştır. 

1982 Anayasasına göre muhtelif yetki kanunları yürürlüğe konularak Bakanlar Kuruluna ka
nun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmiştir. 

Bunlardan 24.6.1993 tarihli ve 3911 Sayılı Yetki Kanunu, Anayasa Mahkemesinin 16.9.1993 
tarihli ye E, 1993/26, K. 1993/28 sayılı Kararı ile Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiş ve bu 
Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerden haklarında iptal davası 
açılanlar da esasa girilmeden, sadece dayandıkları Yetki Kanununun iptali nedeniyle iptal edilmiş
tir. 

Anılan kanun hükmünde kararnamelerin bir kısmının iptaline ilişkin iptal kararlarında ise, bu 
kanun hükmünde kararnamelerin iptal edilmeleri ile meydana gelen hukukî boşluğun kamu düze
nini tehdit ve kamu yararını ihlal edici nitelikte görülmesi sebebiyle, iptal kararlarının yürürlüğe 
girmesi için altı aylık süre verilmiştir. 



Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarına uygun olarak, yeni düzenlemelerin yapılması için 
derhal çalışmalara başlanmış, ancak yasama organının gerekli kanunları çıkaramaması ve anılan 
hukukî boşlukların doldurulması için tanınan altı aylık sürenin sonuna yaklaşılması nedeniyle, 
18.5.1994 tarihli ve 3990 sayılı Yetki Kanununun çıkarılması gerekmiştir. 

Bu Yetki Kanununa dayanılarak ve Anayasa Mahkemesinin bundan önceki iptal kararlarında 
koyduğu ölçütlere uygun olarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler
le, yukarıda sözü edilen hukukî boşlukların bir kısmı giderilmiş; ancak Anayasa Mahkemesinin 
10.6.1994 tarihli ve E. 1994/50, K. 1994/44-1 sayılı Kararı ile 3990 sayılı Kanunun yürürlüğünün 
durdurulmasına karar verildiğinden, yakında süreleri dolacağı için yürürlükten kalkması ya da gö
revlerini yapamaz hale gelmesi söz konusu olacak beş kuruma ilişkin kanun hükmünde kararname
ler tekemmül ettirilememiştir. Bu durumda, söz konusu iptal kararlarının yürürlüğe girmelerine çok 
kısa süreler kaldığından, yeniden kanun hükmünde kararname yoluna başvurulmasından başka bir 
çözüm yolu da kalmamıştır. 

Bu nedenlerle hazırlanan yeni Tasarı ile, anılan kanun hükmünde kararnamelerin çıkarılması 
hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Bazı kurumlara ilişkin kanun hükmünde kararnamelerin iptali hakkındaki Anaya

sa Mahkemesi kararlarının yürürlüğe girmelerinden sonra doğacak hukukî boşluğun giderilmesi 
amacıyla Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmektedir. 

Madde 2. - Kanunun kapsamı sınırlı olarak belirtilmekte ve kanun hükmünde kararname çı
karılacak konular sayılmaktadır. 

Madde 3. - Bakanlar Kurulunun bu Kanunla verilen yetkiyi kullanırken gözönünde bulundu
racağı ilkeler Anayasanın 91 inci maddesine uygun olarak belirlenmektedir. 

Madde 4. - Kanunun amacı ve kapsamı dikkate alınarak süresi de bir ayla sınırlanmakta ve bu 
suretle Anayasa Mahkemesi kararlarıyla konulan ölçülere de uyum sağlanmaktadır. 

Madde 5. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 6. - Yürütme maddesidir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No.: 1/721 15.6.1994 
Karar No.: 66 

' . ' . . - . TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bakanlar Kurulunca 14.6.1994 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 

ve Başkanlıkça aynı tarihte Komisyonumuza havale edilen "Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Pa
tent Enstitüsünün Yeniden Teşkilatlanmasına, Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 29 
Nisan 1969 Tarihli ve 1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu ile 3 Aralık 1993 Tarihli ve 178 sayılı ve 2 
Temmuz 1993 tarihli 485 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı" 
Genel Kurulun 15.6.1994 tarihinde yaptığı 117 nci birleşimde, İçtüzüğün 37 nci maddesi uyarınca, 
48 saat beklemeksizin görüşülmesi doğrultusundaki önerinin kabulü üzerine, Komisyonumuzun 
15.6.1994 tarihinde yaptığı 61 nci birleşimde Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 
başkanlığında, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilci
lerinin de katılmalarıyla incelenip, görüşülmüştür. 
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Bilindiği gibi; 24,6.1993 tarihli ve 3911 sayılı Yetki Kanunu, Anayasa Mahkemesinin 

16.9.1994 tarihli ve E. 1993/26, K. 1993/28 sayılı Kararı ile Anayasaya aykırı bulunarak iptal edil
miş ve bu Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerden haklarında ip
tal davası açılanlar da esasa girilmeden, dayandıkları Yetki Kanununun iptali nedeniyle, kanunî da
yanaktan yoksun kaldıkları için iptal edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesince, anılan kanun hükmünde kararnamelerin bazılarının iptal kararların
da, iptal nedeniyle meydana gelen hukuksal boşluğun doldurulması için yeni kanunî düzenleme ya
pılması amacıyla, iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yü
rürlüğe girmesine karar verilmiştir. 

Dayandıkları Yetki Kanunlarının iptal edilmeleri üzerine şekil yönünden iptal edilen kanun 
hükmünde kararnamelere esas konularda Anayasa Mahkemesinin iptal kararlanna uygun olarak 
yeni düzenlemeler yapılması için derhal çalışmalara başlanmış ancak meydana gelen hukukî boş
luğun doldurulabilmesi için tanınan altı aylık sürenin sonuna yaklaşılması ve söz konusu boşluğun 
altı aylık süreden önce doldurulmasında ivedilik ve zorunluluk bulunması nedeniyle, 18.5.1994 ta
rihli ve 3990 sayılı Yetki Kanununun çıkarılması gerekmiştir. 

Bu Yetki Kanununa dayanılarak, Anayasa Mahkemesinin bundan önceki iptal kararlarında 
koyduğu kıstaslara uygun olarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler
le, iptal nedeniyle meydana gelen hukukî boşlukların bir kısmı giderilmiş; ancak 18.5.1994 tarih
li ve 3990 sayılı Kanunun yürürlüğünün Anayasa Mahkemesinin 10.6.1994 tarihli ve E-1994/50, 
K. 1994/44-1 sayılı Kararı ile durdurulması nedeniyle, yakında süreleri dolacağı için yürürlükten 
kalkması ya da görevlerini yapamaz hale gelmesi söz konusu olacak beş kuruma ilişkin kanun hük
münde kararnameler tekemmül ettirilememiştir. Bu durumda, söz konusu iptal kararlarının yürür
lüğe girmelerine çok kısa süreler kaldığından, yeniden kanun hükmünde kararname yoluna başvu
rulmasından başka bir çözüm yolu da kalmamıştır. 

Tasarı ile; 
- Kaynakların verimli kullanılması ve kalkınmanın hızlandırılması için ülkenin ekonomik, 

sosyal ve kültürel planlama hizmetleri ile maliye politikalarının hazırlanması ve uygulaması, uy
gulamanın takibi ve denetlenmesi hizmetlerinin bir bütünlük içerisinde düzenli ve süratli bir şekil
de yürütülmesini sağlamak, 

- Gümrük ve gümrük muhafaza hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, kaçakçılık fiil ve te
şebbüsleriyle mücadele etmek, 

- Arsaların aşırı fiyat artışlarının önlenmesi için tanzim alış ve satış yapmak, konut, sanayi, 
eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri için arazi ve arsa sağlamak, 

- Ekonomi ve malî hukuk alanında boşluk doğmasını önlemek,, üzere, ivedi ve zorunlu düzen
lemelerin yapılabilmesini teminen, Bakanlar Kuruluna 1 ay süre için kanun hükmünde kararname
ler çıkarma yetkisi verilmesi öngörülmektedir.. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerine geçilmeden önce verilen bir önerge ile gerek yetki 
kanunlarının Anayasa Mahkemesince iptal edilmeleri ve gerekse 3990 sayılı Yetki Kanunu hakkın
da Anayasa Mahkemesince alınmış olan karar dikkate alındığında görüşmelerine başlanan Yetki 
Kanunu Tasarının öncelikle Anayasa Komisyonunda görüşülmesi gerektiği ve bu nedenle de tasa
rının Anayasa Komisyonuna havalesi hususunda gereğinin yapılması talep edilmiş ve bu hususta 
görüşme açılmıştır. Önerinin lehinde ve aleyhindeki görüşmeleri takiben yapılan oylamada öner
ge reddedilmiş ve bunu takiben görüşmelere devam edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
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- Tasarının Anayasanın başlangıç bölümünde yer alan "Kuvvetler ayırımı" ilkesine aykırı ol
duğu, 

- Yetki tasarısı kapsamında çıkarılmak istenen Kanun Hükmünde Kararnamelerle ilgili konu
ların bir kısmının Genel Kurul gündeminde olduğu, bunların görüşülerek kanun olarak çıkanlması 
gerektiği, bu takdirde, Anayasanın verdiği bir hakkın gereksiz yere kullanılmasına lüzum kalmaya
cağı, 

gibi görüş ve eleştirilerin yanı sıra; 
- Bu tasarının, konunun aciliyeti nedeniyle getirildiği, aksi takdirde devletin tıkanacağı, 
- Kanunun amacı ve kapsamı dikkate alınarak süresinin de bir ayla sınırlandığı, bu suretle, 

Anayasa Mahkemesi Kararlarıyla konulan ölçülere de uyum sağlandığı, 
- Anayasanın 91 inci maddesinin hangi konularda kanun hükmünde kararname çıkarılabilece

ğini açıkça ortaya koyduğu, getirilen tasarının bunlarla ters düşmediği, bu nedenle hukukî bakım
dan bir sakınca bulunmadığı, 

- Bunun bir yetki devri manasına gelmediği, Anayasada çizilen sınırlar içinde her zaman Ka
nun Hükmünde Kararname çıkarılabileceği, Kanun Hükmünde Kararnamelerin bir anayasal mües
sese olduğu, 

gibi olumlu görüşler de dile getirilmiştir. 
Yapılan bu görüşmeleri takiben, tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek mad

delerinin görüşülmesine geçilmiştir. 
Tasarının; 
"Kapsam" başlıklı 2 nci maddesi, (b) bendini 13 Aralık 1993 tarihli ve 178 sayılı Kanun Hük

münde Kararnamenin 19 uncu maddesini de yetki kapsamına alacak şekilde yeniden düzenlenme
si suretiyle, 

"Amaç" başlıklı 1, "İlkeler" başlıklı 3 ve "Süre" başlıklı 4 üncü maddeleri ile yürürlük ve yü
rütmeye ilişkin 5 ve 6 ncı maddeleri ise aynen, , 

kabul edilmiştir. 
Tasarının başlığında sehven "3 Aralık 1993" olarak yer alan ibare, "13 Aralık 1983" şeklinde 

değiştirilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
İlyasAktaş 

Samsun 
Sözcü 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 

Üye 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Üye 

Bilal Güngör 
Ankara 

Başkanvekili 
Mehmet Dönen 

Hatay 
Kâtip 

Hayri Doğan 
Antalya 

Üye 

Timurçin Savaş 
Adana 
Üye 

M. Nedim Budak 
Ankara 

Muhalefet şerhim eklidir. 
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. Üye 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 

Muharrem Şemsek 

Çorum 

İmzada bulunamadı. 

Üye 
İsmail Köse 

Erzurum 

Üye 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Üye 

Mustafa Yılmaz 
Malatya 

Üye . 

Doğan Baran 
Niğde 

Üye 

Melih Pabuççuoğlu 
Balıkesir 

Üye 

Necmi Hoşver 
Bolu 

Üye 

A. Adnan Türkoğlu 
Çorum 

Üye 

İbrahim Yaşar Dedelek 

Eskişehir 

Üye 
Osman Develioğlu 

Kayseri 

İmzada bulunamadı 
Üye 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Üye 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Muhalifim, muhalefet şerhi eklidir. 
Üye 

Münir Doğan Olmeztoprak 

Malatya 

Muhalifim 

Üye 
Koray Aydın, 

Trabzon 

Vahdet Sinan Yerlikaya 

Tunceli 
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MUHALEFET ŞERHİ 
721 Numaralı Yetki Yasasına muhalifiz, şöyle ki; 
1. Mesaimizin büyük bir kısmını yetki kanunlarına (hem de Anayasa Mahkemesince iptal edi

len yetki kanunlarına) harcıyoruz. Bu kadar süre içerisinde ilgili yasalar, 
çıkarabiliriz. 
2. Önümüzde iptal edilmiş yetki kanunları olduğuna göre Anayasa Komisyonunda görüşül

mesi daha da bir önem kazanmıştır. Bu yetki yasasının Anayasa Komisyonunda görüşülmeden ge
çirilmesi yanlıştır. 

3. Arka arkaya yetki yasaları TBMM'nin dışlanmasını getiriyor. 
4. Bu kadar önemli konuların araştırma ve düşünme fırsatı verilmeden görüşülmesi yanlıştır. 
5. Konular idareyi durduracak seviyede önem kazanmışsa Meclisin tatil edilmesinden vazge-: 

çilebilir. 
6. Yetki istenen konular genel kurul gündeminde sıradadır. Onların kanunlaşması hızlandın-

labilir. 
Muhalefetimizi bildirir muhalefet şerhidir. 
Prof. Dr. Mustafa Ünaldı Zeki Ergezen Abdullah Gül 

Konya Bitlis Kayseri 
MUHALEFET ŞERHİ 

"Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Yeniden Teşkilatlanmasına, Kuruluş, 
Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 29 Nisan 1969 Tarihli ve 1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu ile 
2.7.1993 Tarihli ve 485 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı" 
Anayasaya aykırıdır. Anayasa Mahkemesinin bu konuda müteaddit iptal kararlan vardır. Son kara
rı ise yürütmeyi durdurma kararı şeklindedir. 

Bu sebeple bu yetki yasasının öncelikle Anayasa Komisyonunda görüşülmesi gerekir. 
Yetki yasaları genellikle Anayasa Mahkemesi tarafından Meclis yetkisinin Bakanlar Kurulu

na devrini Anayasaya aykırı bulmaktadır ki, bu doğrudur, Parlamenter demokrasi ilkeleriyle bağ
daşmaz. 

Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir ve uyulmak zorundadır. İktidar Anayasa Mahkeme
si kararlarına hilei seriye yoluyla uymamaktadır. Yürütmeyi durdurma kararına rağmen uymamak
tadır. Yani Hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı davranmaktadır. Hukuk dışı bu yetki yasası da yine 
iptal edilecektir. 

İktidar Anayasa Hükümlerini ihlal ve ihmal etmeyi alışkanlık haline getirmiştir. Bu tutum çok 
tehlikeli gelişmelere sebep olabilir. Devletimize ve milletimize çok zararlar verebilir. 

Saygılarımızla. 
Mehmet Nedim Budak Süleyman Hatinoğlu 

Ankara Artvin 
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MUHAFELET ŞERHİ 
Anayasa Mahkemesinin şu anda görüşülen üç Kanun Hükmünde Kararnameyi de içeren daha 

önceki yetki tasarısı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı var iken aynı mahiyette yeni bir Kanun 
Hükmünde Kararname Yetki Tasarısı çıkarılmasını ilgili Anayasa Mahkemesi Kararına saygılı ol
mak açısından kabul edilir görmediğimi, Yetki Tasarısında zikredilen hususların Kanun Tasarısı 
olarak hazırlanıp ivedi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülüp Kanun haline getirilme
si gerekir diye düşündüğümü, dolayısıyla ilgili tasarıya muhalif olduğumu arz ederim. 

Münir Doğan Ölmeztoprak . 
Malatya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Yeniden Teşkilatlanmasına Kuruluş, 
Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 29 Nisan 1969 Tarihli ve 1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanu
nu ile 3 Aralık 1993 Tarihli ve 178 Sayılı ve 2 Temmuz 1993 Tarihli ve 485 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde 

Kararnameler Çıkarılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı 
Amaç 

MADDE 1. - B u Kanunun amacı, kaynakların verimli kullanılması ve kalkınmanın hızlandı
rılması için ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel planlama hizmetleri ile maliye politikalarının ha
zırlanması ve uygulanması, uygulamanın takibi ve denetlenmesi hizmetlerinin bir bütünlük içeri
sinde düzenli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, gümrük ve gümrük muhafaza hizmet
lerini düzenlemek ve yürütmek, kaçakçılık fiil ve teşebbüsleriyle mücadele etmek, arsaların aşın 
fiyat artışlarının önlenmesi için tanzim alış ve satış yapmak; konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm 
yatınmlan ve kamu tesisleri için arazi ve arsa sağlamak, ekonomi ve malî hukuk alanında boşluk 
doğmasını önlemek Üzere ivedi ve zorunlu düzenlemelerin yapılması için Bakanlar Kuruluna Ka
nun Hükmünde Kararnameler çıkarma yetkisi vermektedir. 

Kapsam 
MADDE 2 . - Bu Kanuna göre çıkanlacak Kanun Hükmünde Kararnameler; 
a) Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün yeniden teşkilatlanmalarına, kunı-

luş, görev ve yetkilerinin belirlenmesine, 

b) Gerektiğinde madde eklenmesi ile madde ve bölüm başlıklan da dahil olmak üzere, 
20.8.1993 tarihli ve 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen Maliye Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 13 Aralık 1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin 2,9,10, 11,12, 13,20,24,25, 29, 34,35/A, 37 ve 43 üncü maddeleri ile bu Kanun Hükmün
de Kararnameye ekli 1,2 ve 3 sayılı cetveller ve 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 in
ci maddesiyle eklenen ek 1, ek 2, ek 3, ek 4, ek 5, ek 6, ek 7, ek 8, ek 9, ek 10, ek 11, ek 12, ek 13, 
ek 14, ek 15, ek 16, ek 17, ek 18, ek 19, ek 20, ek 21, ek 22, ek 23, ek 24 ve ek 25 inci maddeleri 
ve 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinde 7 Eylül 1993 tarihli ve 521 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değiştirilen Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında 2 Temmuz 1993 tarihli ve 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2,6, 8,9,12, 20, 
22,28 ve 29 uncu maddeleri ile bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 1 sayılı cetvel ve 521 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameyle eklenen ek 1 ve ek 2 nci maddelerinde, 18 Ağustos 1993 ta
rihli ve 517 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen 29 Nisan 1969 tarihli ve 1164 sa
yılı Arsa Ofisi Kanununun 1, 2, 5, 6, 9, 10 ve 16 ncı maddeleri ile bu Kanuna 517 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesiyle eklenen ek 1, ek 2 ve ek 3 üncü maddeleri, aynı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin 9 ve 10 uncu maddelerinde, 

yapılacak değişikliklere ve bunlara ilişkin geçici hükümlerle bu düzenlemelerin sonucu olarak 
kaldınlacak hükümlere ilişkin düzenlemeleri kapsar. 

İlkeler 
MADDE 3. - Bakanlar Kurulu bu Kanunla verilen yetkiyi kullanırken, 

a) Kamu hizmetlerinin verimli, süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesini, ülkenin ekonomik ve 
sosyal durumunu dikkate alarak hizmetin özelliği ve gereklerine uygun düzenlemeler yapmayı, 

b) Genel idare esaslanna göre yürütülmesi gereken kamu hizmetlerinde işbölümü ve koordi
nasyonun sağlanmasını, bir hizmetin tek kuruluş veya birim tarafından yürütülmesini ve kaynak 
kullanımında israfın önlenmesini, 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Yeniden Teşkilatlanmasına, Kuru
luş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 29 Nisan 1969 Tarihli ve 1164 Sayılı Arsa Ofisi 

Kanunu ile 13 Aralık 1983 Tarihli ve 178 Sayılı ve 2 Temmuz 1993 Tarihli ve 485 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Karar

nameler Çıkarılması Amacıyla Yetki Yerilmesine Dair Kanun Tasarısı 
Amaç 
MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam 
MADDE 2. - Bu Kanuna göre çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararnameler; 
a) Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün yeniden teşkilatlanmalarına, kuru

luş, görev ve yetkilerinin belirlenmesine, 
b) Gerektiğinde madde eklenmesi ile madde ve bölüm başlıkları da dahil olmak üzere, 

20.8.1993 tarihli ve 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen Maliye Bakanlığımn 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 13 Aralık 1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin 2, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 24, 25, 29, 34, 35/A, 37 ve 43 üncü maddeleri ile bu Kanun Hük
münde Kararnameye ekli 1,2 ve 3 sayılı cetveller 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 
inci maddesiyle eklenen Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Ek 5, Ek 6, Ek 7, Ek 8, Ek 9, Ek 10, Ek 11, Ek 12, 
Ek 13, Ek 14, Ek 15, Ek 16, Ek 17, Ek 18, Ek 19, Ek 20, Ek 21, Ek 22, Ek 23, Ek 24 ve Ek 25 in
ci maddeleri ve 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinde 7 Eylül 1993 tarih
li ve 521 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değiştirilen Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında 2 Temmuz 1993 tarihli ve 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2, 6,8, 
9, 12, 20, 22, 28 ve 29 uncu maddeleri ile bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 1 sayılı cetvel 
ve 521 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle eklenen ek 1 ve ek 2 nci maddelerinde, 18 Ağustos 
1993 tarihli ve 517 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen 29 Nisan 1969 tarihli ve 
1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 1, 2, 5, 6, 9, 10 ve 16 ncı maddeleri ile bu Kanuna 517 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesiyle eklenen ek 1, ek 2 ve ek 3 üncü maddeleri, ay
nı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 ve 10 uncu maddelerinde 

yapılacak değişikliklere ve bunlara ilişkin geçici hükümlerle bu düzenlemelerin sonucu olarak 
kaldırılacak hükümlere ilişkin düzenlemeleri kapsar. 

İlkeler 
MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

c) Teşkilatların, hizmetlerin özelliğinden kaynaklanan zorunlu farklılıklar saklı kalmak kay
dıyla, hiyerarşik bağlılık ve unvan standardi zasy onu sağlayacak şekilde düzenlenmesini zorunlu ol
madıkça yeni birim kurulmamasını, kadro ihdasında azami tasarrufa riayet edilmesini, 

d) Kaynakların ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara uygun ve rasyonel kullanılmasını ve ekonomik 
istikrarın sağlanmasını, 

Gözönünde bulundurur. 

Süre 
MADDE 4. - Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki, Kanunun yayımı tarihinden itiba

ren 1 ay süre için geçerlidir. Bu süre içerisinde Bakanlar Kurulu birden fazla kanun hükmünde ka
rarname çıkartabilir. 

Yürürlük 
MADDE 5. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 6. - 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 Y. 
İ.Attila 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
M. Gölhan 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakam 
N.Ayaz 

Sağlık Bakam 
M. K. Dinç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
B.S.Daçe 

Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 

A. Ataç 
Devlet Bakanı 

N.Tekinel 
Adalet Bakanı 

M.S.Oktay 
îçişleri Bakanı 

N. Menteşe 
Maliye Bakanı 

İ.Attila 
Bay. ve İskân Bakanı 

O. Kumbaracıbaşı 
Ulaştırma Bakanı 

M. Köstepen 

(S. Sayısı: 692) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Süre 
MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 
MADDE 5. - Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 6. - Tasannın 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 692) 
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Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı \ 
D. F. Sağlar 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
V. Atasoy 

Turizm Bakanı 
A. Ateş 

Çevre Bakanı 
R. Akçalı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 692) 


