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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KAĞITLAR 

III. - YOKLAMALAR 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DİŞİ KONUŞMALAR 
L - İstanbul Milletvekili Ali Oğuz'un, Gelibolu'da meydana gelen yan

gına ilişkin gündem dışı konuşması 
2. - Bolu Milletvekili Abbas înceayan'm, orman yangınlarıyla ilgili ola

rak Bakanlığın uygulamalarına ilişkin gündem dışı konuşması 
3. -İçişleri Bakanı NahitMenteşe'nin, İstanbul Milletvekili Ali Oğuz'un, 

Gelibolu'da meydana gelen yangına ve Bolu Milletvekili Abbas Înceayan'm, 
orman yangınlarıyla ilgili olarak Bakanlığın uygulamalarına ilişkin gündem 
dışı konuşmalarına cevabı 

4. - Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, Toprak Mahsulleri Ofisinin 
1994 yılında üreticilerden yaptığı hububat alımlarına ilişkin konuşması ve Ta
rım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in cevabı 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Adana Milletvekili Veli Andaç Durak'm, Futbol Müsabakalarında 

Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun Teklifini geri aldığına ilişkin öner
gesi (4/329) 
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V.-ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. - 699 sıra sayılı Özelleştirme Kanunu Teklifinin gündemdeki yeri ile Ge

nel Kumlun çalışma gün ve saatlerinin yeniden belirlenmesine ve görüşülecek 
konulara 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 Hizmeüerinin 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 Tasansı ve İçiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 

4. - İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sansı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonlan raporlart (1/376) (S. Sayısı : 
139) 

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

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

7. - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasansı 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 Tasansı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 

10. - İnsan Hakları Teşkilatının Kumluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenme
sine Dair Yetki Kanunu Tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. 
Sayısı: 691) 
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11. - 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) 396 

12. - Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) 396 

13. - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) 396 

14. - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kânun 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) 397 

15. - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S.Sayısı: 180) 397 

16. -Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köşişleri ve Anayasa ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı: 193) 397 

17. - 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) 397 

18. - 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) 397 

19. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı: 375) 398 

20. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/576) (S. Sayısı: 394) 398 

21. - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Ka- i 
nun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 
395) 398 

-377 
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22. - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapıl

ması Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404) 398 

23. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde 
Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu 
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İd
diasıyla, 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 Bakanı Şükrü 
Yürür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Mec
lis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyo
nu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) 398 

24. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvveleri Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 554) 398 

25. - Ceza İnfaz Kurumları 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) ; 399 

26. - 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 Ada
let ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609) 399 

27. - 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) 399 

28. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 
206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/336) (S. Sayısı : 690) 399 

29. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat 
Matkap'ın; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 399:418, 
(2/1142) (S. Sayısı: 699) 421:441 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 444 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 444 
1. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, arıtma tesislerinde kullanılan 

elektrik bedellerine indirim uygulanmamasının nedenine ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/4674) 444 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
izmir Milletvekili Erdal inönü, TBMM Dışişleri Komisyonu adına gerçekleştirilen Irak ve Ür

dün gezisi konusunda gündem dışı açıklamada bulundu. 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven, memur zamlarına ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı; 
Devlte Bakanı Yıldırım Aktuna da, yapılan gündem dışı konuşmada, çok ağır üslupla gerçek dışı 
beyanlarda bulunularak Hükümete sataştığı iddiasıyla görüşlerini açıkladı. 

Çankırı Milletvekili ilker Tuncay'ın, Hükümetin, belediyelerle ilgili izlediği politikala ilişkin 
gündem dışı konuşmasına içişleri Bakanı Nahit Menteşe cevap verdi. 

Zimbave ve Malavi 'ye gidecek olan Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un, dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanı Yıldırım Aktuna'nın; 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan; 
! Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakam 
ibrahim Tez'in; 

Devlet Bakanı Nurhan Tckinel'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın; 
Çevre Bakanı Rıza Akçalı'ya, dönüşüne kadar, Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin, 
isveç'e gidecek olan, Devlet Bakanı Türkân Akyol'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Erman 

Şahin'in; 
Fransa'ya gidecek olan; 
Başbakan Tansu Çiller'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin, 
Devlet Bakanı Abdulllah Aykon Doğan'a, dönüşüne kadar, Maliye Bakanı İsmet Attila'nın, 
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'e, dönüşüne kadar, Bayındırlık ve İskân bakanı Onur Kumba-

racıbaşı'nın, 
Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'e, dönüşüne kadar, Sağlık Bakanı Mehmet Kâzım 

Dinç'in, 
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna; 
iran'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in dönüşünü kadar, TBMM Başkanı 

Hüsamettin Cindoruk'un vekâlet edeceğine, 
İlişki Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 12 arkadaşının, son yıllarda dış politikamızdaki ge

lişmeler, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesinde ve diğer kuruluşlar
da Türkiye ile ilgili olan kararlar ve genelde Türkiye - Batı ilişkileri konusunda genel görüşme 
(8/50) 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 10 arkadaşının* Türkinvest A.O.G. Menkul Kıymetler 
A.Ş. hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmadığı iddialarını araştırmak amacıyla, Meclis araştır
ması (10/199) 

Açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemde yerleri
ni alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Ankara Milletvekili Halil Şıvgm'ın, (6/568), (6/569), (6/570), (6/571), (6/572), (6/573), 
Aksanay Milletvekili Halil Demir'in (6/726), (6/727); 
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TBMM'nin 2 Ağustos 1994 Salı gününde itibaren tatile girmesine, 

İlişkin DYP Grubu önerileri ve, 

Başbakan^ Tansu Çiller'in Fransa'ya yapacağı resmî ziyarete, İstanbul Milletvekili Coşkun 
Kırca'nın, 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demircl'in İran'a yapacağı resmî ziyarete, Adıyaman Milletvekili 
Celâl Kürkoğlu, Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu, İzmir Milletvekili Cemal Tercan, Kastamonu 
Milletvekili Murat Başesgioğlü ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halli Çelik'in de, Katılmalarının 
uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkereleri, 

Kabul edildi. 

Refah Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekili ve Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün, 
TEK Salonunda yapılan DYP Grup toplantısını yayın ilkelerine aykın bir şekilde TRT'den naklen 
yayınlattırarak yetkilerini kötüye kullandığı iddiasıyla, Başbakan Tansu Çiller hakkında gensoru 
açılmasına ilişkin önergesi (11/32) Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

18.7.1994 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan Başbakan Tansu Çiller 
hakkındaki (11/32) esas numaralı gensoru önergesinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İş
ler" kısmında yer almasına ve Anayasanın 99 uncu maddesine göre, gündeme alınıp alınmayacağı 
hususundaki görüşmelerin 26.7.1994 Salı günkü birleşimde yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu 
önerisi kabul edildi. 

Gensoru önergesinin, yapılan görüşmelerden sonra gündeme alınmasının kabul edilmediği 
açıklandı. 

1983 Yılı Başından İtibaren Kurulmuş ve TBMM'de Temsil Edilmiş Tüm Siyasî Partilerin ve 
Genel Başkanları ile Yakınlarının Mal Varlıklarını Araştırmak Amacıyla Kurulan Meclis Araştır
ma Komisyonuna (10/198) RP Grubunun aday bildirmeyeceğine ilişkin yazısı okundu. Komisyon 
üyeliklerine, DYP, ANAP ve SHP gruplarınca gösterilen adaylar seçildiler. 

Başkanlıkça, (10/198) esas numaralı Meclsi Araştırma Komisyonunun başkan, başkanvekili, 
sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere toplanacakları gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulu
nuldu. 

27 Temmuz 1994 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 17.54'te son veril
di. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

İlhan Kaya • , Işılay Saygın 

İzmir ' İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

- @ • 
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II. - GELEN KAĞITLAR 
27 .7 .1994 ÇARŞAMBA 

Rapor 
1. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat 

Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın; Özelleştirme Kanunu Teklifi 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sayısı : 699) (Dağıtma tarihi : 27.7.1994) 
(GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati: 15.00 
BAŞKAN: Başkanvckih Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), Işılay SAYGIN (İzmir) 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 129 uncu Birleşimini açıyorum. 

IH. - YOKLAMA 
BAŞKAN- Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda bu

lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'a kadar yoklama yapıldı.) , 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. - İstanbul Milletvekili Ali Oğuz'un, Gelibolu'da meydana gelen yangına ilişkin gündem dı

şı konuşması 
BAŞKAN- Gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz istekleri vardır; üç milletvekili arkada

şıma gündem dışı söz vereceğim. 

"Haber ajanslarından, gazete ve televizyonlardan öğrendiğimize göre, Gelibolu'da zuhur eden 
yangında, tarihî şehitliğimizin, İslam kabirlerinin ve birçok tarihî değer taşıyan yerlerimizin yan
makta olduğu ve halkımızda da bu yangına gerekli ehemmiyetin verilmediği şeklinde bir kanaat 
oluştuğu haberleriyle ilgili olarak..." diye müracaat ederek, İstanbul Milletvekili Sayın Ali Oğuz 
gündem dışı söz istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum. ' 

Sayın Oğuz, konuşma süreniz 5 dakikadır, buyurun efendim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul)- Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; üç günden beri, gazetelerde 
okuduğumuz ve televizyonlarda dinlediğimiz, "bir tarih yanıyor" şeklinde milletimize duyurulan, 
Gelibolu'da meydana gelmiş bulunan yangın, hepinizin malumudur. 

Değerli arkadaşlarım, bu haberi gazetelerden ve televizyonlardan öğrendiğimiz zaman, Geli
bolu gibi tarihî bir bölgemizin, yangın içinde, ateşler içinde kalmış olması, bizi derin bir üzüntüye 
gark etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, dünkü gazetelerde, yangının devam ettiği ve bütün şiddetiyle sürdüğü, 
bugünkü gazetelerde de yangının kontrol altına alınmış olmasına rağmen, artık Gelibolu'da orman 
bulunmadığı ve Çanakkale'nin alevler tarafından geçilmiş olduğu ifade ediliyordu. 

Evvelki gün saat 17.00'de, Doğalı Köyü yakınlarında, anız yakılmasından çıktığı ifade edi
len yangın, şiddetli rüzgârın tesiriyle süratle büyümüş ve dün tamamen, Gelibolu, Doğalı, Anafar-
talar, Bigalı ve Kocadere köylerini tehdit etmeye başlamıştır. Her taraf cayır cayır yanarken, köy
ler boşaltılmış, turist kampları ve bilhassa mesken olan yerler, kamp kurulan yerler, Saroz ve ci
varı devamlı ikaz edilmiş, alarma geçirilmiş ve ondan sonra da gerekli tedbirler alınmıştır; ama, 
şiddetli rüzgârın tesiriyle büyüyen yangın, Gelibolu Millî Parkının neredeyse tamamına yakınını 
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yakmış, bu arada büyük çapta ormanı tamamen tahrip etmiş ve köyleri de tehdit altına almıştır. Ya
nan köyler ve tarihî mezarlar yanında, maalesef, müzeler ve kıymetli eserler de yanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, cayır cayır yanan Gelibolu ateşler içerisinde bulunurken, alınan tüm ted
birlere rağmen, ateş süratle etrafı sarmış ve çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri bütün gay
retleriyle çalışmalara katılmış olmasına rağmen, yangın ancak üçüncü günün sonunda kontrol altı
na alınabilmiştir. Bu arada, ifade ettiğim gibi, artık Gelibolu'da orman yoktur ve Çanakkale alev
ler tarafından geçilmiştir. 

Bu hususta hassasiyet gösteren arkadaşlarımızın ikazıyla, biz, meselenin üzerine eğildik. Sa
yın Orman Bakanının mahalline gittiği, cansiperane gayretlerle çalışıldığı, bölgedeki askerî birlik
lerin de çalışmalara katıldığı ifade edilmesine rağmen, kontrol çalışmalarına katılan Çanakkale Or
man Bölge Müdürü Talât Göktepe, bu çalışmaları sırasında dumandan zehirlenerek hayatım kay
betmiş, şehit olmuştur. Söndürme çalışmalarına katılan 5 işçinin de hayatından dün haber alına
mamıştı. 

Bu konu ifade edilirken, Değerli Orman Bölge Müdürümüze buradan Allah'tan rahmet diliyo
rum, şayet vefat etmişlerse o işçilerimize de Allah'tan rahmet diliyorum; kederli ailelerine sabır te
menni ediyorum. 

ÎHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Allah razı olsun Hocam, sağ ol. 

ALÎ OĞUZ (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, Saroz Körfezinde yerli-yabancı turistler uyarıl
dığı, kamplar kaldırıldığı ve tüm köyler alarma geçirildiği halde, yine de tahribat, can kaybı ve bü
yük zarar önlenememiştir. En büyük kayıp da, gazetelerin ve haber ajanslarının ifade ettiğine göre, 
bir tarih alev alev yanmıştır. 

Bunu önlemek hususunda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize buradan teşek
kürlerimi arz ediyorum; ancak, şunu ifade ediyorum ki, şu anda sadece Gelibolu'da değil... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Cümlenizi tamamlamanız için size ek süre veriyorum; buyurun. 

ALİ OĞUZ (Devamla)- Balıkesir'de ve memleketimizin her yerinde büyük çapta yangın fela
ketleri halen devam etmektedir; ama, buna rağmen yetkililer ne yapıyor diye merak ediyorum... Ta
biî, Değerli Orman Bakanımız hadise mahalline gitmiş, hadiseyle ilgilenmektedir; ama, çok hazin
dir ki, benim gördüğüm kadarıyla, ormanlarımız sadece şu iki üç gün içerisinde değil, yıllardan be
ri yanmaktadır değerli kardeşlerim... Niye acaba?.. Bir tarafta terör, trafik, yangın, açlık ve sefalet 
can alırken, niye Hükümetimiz acz içindedir, yirmi milyon işsizimize rağmen niye orman köyleri 
bir an evvel ormanın içinden çıkarılmaz, neden orman yollan yapılmaz, niye bunun tedbirleri alın
maz; bunu anlamak imkânı yoktur, bunu şu ana kadar da anlamış değiliz değerli kardeşlerim. 

Diyeceksiniz ki: "Şu anda zaten herkesin büyük telaşı var; özellikle bakan olma telaşı var, Hü
kümet telaşı var, istifa edenler var, etmemekte direnenler var; bu kadar telaşın içerisinde ormana 
kim bakar?!." 

Haklısınız, ben de sizi haklı buluyorum; ama, gelsinler, şu memleketin bu sefaleti içerisinde, 
bu zorlukları içerisinde ne yapıp, yapıp sadece yangın çıktığı anda değil, bir an evvel orman köy
lerinin ayıklanıp dışan çıkanlmasına, orman yollannın yapılmasına, ormanda çıkacak yangınlann 
bir an evvel söndürülmesi hususunda gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olsunlar. Bunda zaru
ret olduğunu ifade ediyorum. 
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işçimiz mi yok?.. Var. Suyumuz mu yok?.. Var. Niye yapmazlar öyleyse?.. Dünyamn her ye
rinde ormanlardan büyük gelirler elde edilirken, niye bizim ormanlarımız bütçemize ağır yükler ge
tirir, niye gerekli tedbirler alınmaz; bunu anlamak mümkün değil değerli kardeşlerim; ama, ilgili
lere ifâde ediyorum, değerli bakanlarımıza ifade ediyorum; gitmeseydi, özellikle Sayın Başbaka
na... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Oğuz, size ek süre de verdim;... Lütfen son cümlenizi söyler misiniz efen

dim... 
ALÎ OĞUZ (Devamla)-Peki, değerli Başkanım. 
Şunu ifade ediyorum ki, bir an evvel memleketin millî servetine, tarihine , bu milletin insanı

na , bu milletin malî ve millî değerlerine sahip çıkın, tedbirlerinizi alın ve bu acı bir an evvel bit
sin; ama, alamayacaksanız, bari gidin de, Hükümet kavgası da bitsin, millet de kurtulsun, siz de 
kurtulun. 

Saygılarımı arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
2. - Bolu Miletvekili Abbas İnceayan'ın, orman yangınlarıyla ilgili olarak Bakanlığın uygula

malarına lişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN- Efendim, aynı konuda Sayın Abbas Inceayan arkadaşımızın da söz istemi var. 

Kendileri, Genel Kurulun, 27.7.1994 Çarşamba günü yapılacak toplantısında, orman yangınlanyla 
ilgili olarak Bakanlığın uygulamaları hakkında gündem dışı söz istemişlerdir; kendilerine söz veri
yorum, buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakika Sayın Inceayan. 
ABBAS INCEAYAN (Bolu)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son aylarda ve son günler

de -artarak- ülkemizin çeşitli illerinde meydana gelen orman yangınlanyla ilgili Orman Bakanlığı
nın tutumu üzerinde gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Hepinize en derin sevgi ve saygılan-
mı sunuyorum. 

Sözlerimin başında Çanakkale-Gelibolu Yanmadasında halen devam etmekte olan orman yan
gınında hayatını kaybeden Orman Bölge Müdürü Talât Göktepe'ye Allah'tan rahmet, orman cami
asına ve ailesine başsağlığı diliyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1994 yılı, Türkiye ve Türk ormancılığı yönünden kara bir 
yıl olmuştur. Yaz mevsiminin kuraklığıyla her gün çıkan ve halen devam eden orman yangmlan 
nedeniyle millî bir felaket yaşıyoruz. Çanakkale'de bulunan ormanlanmız üçüncü gündür yanıyor, 
Erdek'teki ormanlarımız yanıyor, Akyazı'daki ormanlanmız yanıyor, Bolu-Mengen-Pazarköy'de 
bulunan ormanlarımız yanıyor... 

Yanan her orman sahasında millî servetimiz heba olmakla kalmıyor, gelecek nesillere bıraka
cağımız o güzelim yeşil alanlar yok oluyor, çöl oluyor. 

Çıkış sebebi ne olursa olsun, orman yangmlan, hele bu seneki yangınlar, tam bir millî afete 
dönüşmüş bulunmaktadır. Her yangın felaketi sonrasında verilen beyanatlar, söylenen sözler hava
da kalmaktadır. 

Orman Bakanımız Sayın Hasan Ekinci'nin, "bizim maksadımız ormanı korumaktır" diye bu 
kürsüden beyanda bulunduğunu hatırlıyorum. 16.9.1993 günü, yine, orman yangınlarıyla ilgili gün
dem dışı yapılan bir konuşmaya verdikleri cevapta şöyle demişlerdir: 
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"Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yaz aylan, ormanlarımız için en hassas ve en tehlikeli ay
lardır. Bu aylar, ormanlarımızın, kuraklık ve düşen nem oranıyla bir çıra gibi tutuşmaya en müsa
it olduğu aylardır. Bir ihmal, bir tedbirsizlik, bilgisizce bir davranış, işte bugün yaşadığımız millî 
felaketin, orman yangını felaketinin başlamasına sebep olmaktadır. Elbette, birçok orman sahası da 
maksatlı olarak yakılmakta (tarla açmak veya arazi kazanmak gibi) bilhassa büyük rant getiren böl
gelerde, arazi mafiası maksatlı olarak yangın çıkarmaktadır." 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Orman Bakanımız Sayın Hasan Ekinci orman mühendisi
dir, yani ormancıdır, en iyi bildikleri konunun orman olması gerekir; ama, ne yazık ki, Sayın Ba
kanımız lafla icraat yapmakta, kürsüye her çıkışında, meslekî bilgisini teorik olarak anlatmakta; an
cak, bu fikirlerini pratik olarak hayata geçirmemekte, uygulamamaktadır. 

Anavatan Partisi İktidarında, Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadele konu
sunda Türk Hava Kurumu ile anlaşma yaparken, 1994 senesi için bu anlaşma yapılmamış; neden
se binlerce hektarlık orman alanı yandıktan sonra, şu günlerde, Türk Hava Kurumu ile, orman yan
gınlarına uçakla müdahale için anlaşma yapmak, Bakanlığın aklına yeni gelmiştir/Bunun için pro
tokol hazırlanmakta olduğunu duymuş bulunmaktayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yine, Orman Bakanımız Sayın Hasan Ekinci'nin Meclis 
tutanaklarından aldığım beyanlarına göre, 1988 yılında 18 200 hektar, 1989 yılında 12 610 hektar, 
1990 yılında 13 000 hektar, 1991 yılında da 7 500 hektar orman alanı, yangın felaketine maruz kal
mıştır. 

İfadelerine göre, bu yıllarda orman yangınları fevkalade azalmıştır. Çünkü, Orman Bakanlığı, 
yangınla mücadele için her türlü araç-gereç alımını yapmış, elindeki imkânları iyi kullanmıştır. Bu 
yıllar, ANAP'lı iktidar yıllarıdır. Türkiye'de orman yangınlarına havadan müdahale teknikleri, 
ANAP İktidarında, Orman Genel Müdürlüğünce uygulamaya sokulmuştur; ama, bu uygulama, her 
nedense, Sayın Bakanın ve bu İktidarın zamanında unutulmuştur. Bunun örneği de, Türk Hava Ku
rumu ile yapılan anlaşmanın durdurulmasıdır. 

SayınBaşkan, sayın milletvekilleri; "orman yangınlarıyla mücadele, Bakanlıkça yeterince ya
pılmakta mıdır?.." sorusu insanın aklına gelmektedir. Ormanlarıyla Türkiye'nin en güzel ili olan 
yeşil Bolumuzda gördüğüm, gözlediğim şudur: Asırlardır bu ormanları koruyan, gözetleyen orman 
köylüsü, orman-halk ilişkisinin bu İktidar zamanında bozulması, yangınla mücadelede ve orman
ların korunmasında, olumsuz bir ortam doğurmuştur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Size ek süre veriyorum, konuşmanızı tamamlayın efendim. 
ABBAS İNCEAYAN (Devamla)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Çünkü, orman köylüsü açtır, perişandır, işsizdir, geçici olarak çalıştırılan işçiler de iki ay ça

lıştırılıyorlar, on ay boşta bırakılıyorlar. 
Orman Genel Müdürlüğü, yetersiz bütçesiyle, yeterli işçiyi yeterli zamanda çalıştıramadığı, 

orman yangın işçilerini de çok kısa süreli ve rotasyonla çalıştırdığı için vasıflı işçiden yoksun olup, 
tasarruf tedbirleri nedeniyle işçi sayısı da azaltıldığından, yangınla mücadelenin yeterince yapıla
madığı kanaatindeyim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Orman Bakanlığımızın -iki yılı aşan bir süredir- bütçesi
nin yetersizliği Orman Genel Müdürlüğünün elini kolunu bağlamaktadır. Orman yangınlarıyla mü
cadelede, Anavatan Partisi zamanında alınan 6 helikopter, 6 uçak ve teknolojiye uygun diğer mü-
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cadele araçları haricinde hiçbir yeni araç ve gereç alınmamıştır. Hatta, kimyasal mücadele için alı
nan yangın söndürücü maddelerin, korkarım ki, miatlarının dolduğunu, etkisinin kaybolduğunu bi
le düşünebiliriz. 

Orman Bakanlığımız, bu iktidar zamanında hiçbir orman yangın gözetleme kulesi, gözlemevi 
yapmamış, yangın ihbarı için telsiz, dürbün, yeni helikopter, yeni uçak, dozer, greyder almamış, el
deki malzemelerin gerekli bakımlarını bile, yeterli ödenekleri olmadığı için, zamanında yaptırama-
mıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; her orman yangınından sonra verilen beyanlar, bu kürsü
den söylenen sözler, başarısızlığın mazereti olamaz. Çünkü, Türkiye'de, 5 Nisan tedbirleriyle be
raber her türlü araç, gereç ve malzeme alımını durduran iktidar, orman yangın malzemelerinin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) . 
BAŞKAN- Sayın İnceayan, lütfen son cümlenizi söyler misiniz efendim... 
ABBAS İNCEAYAN (Devamla)- Tabiî Sayın Başkan... 
Orman yangın malzemelerinin, orman yangın mücadelesinin ödeneklerini de kesmiş, asırlar 

içinde yetişen ve yetiştirilmeye çalışılan ormanlarımızda çıkan yangınlarla yeterince mücadele ya
pılamadığından, ormanlarımız, işte cayır cayır yanmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu Koalisyon İktidarının beceriksiz, başarısız uygulama
ları ve tedbirsizlikleri nedeniyle, en büyük yangın felaketini bugün yaşamış bulunuyoruz. Yanan 
orman sahası 30 bin hektarın üzerindedir. 

Zaten, millet, ekonomik bir yangın felaketinin içinde iken yapılan bu yanlış politikalar sonu
cu, orman köylüsü de orman yangınlarında gerekli müdahaleyi içinden gelerek yapmamaktadır; 
çünkü, orman köylüsü ormandan beslenememekte, elde edilen millî gelirden gerekli payı alama
maktadır. O nedenle, orman köylümüzün de güçlendirilmesi için Hükümetin girişimlerde bulunma
sını temenni ediyorum. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın İnceayan. 
3. - İşişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin, İstanbul Milletvekili Ali Oğuz 'un, Gelibolu 'da meyda

na gelen yangına ve Bolu Milletvekili Abbas İnceayan 'in, orman yangınlarıyla ilgili olarak Bakan
lığın uygulamalarına ilişkin gündem dışı konuşmalarına cevabı 

BAŞKAN- Gündem dışı konuşmalara cevap vermek üzere, İçişleri Bakanı Sayın Nahit Men
teşe; buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İstan
bul Milletvekili Sayın Ali Oğuz ve Bolu Milletvekili Sayın Abbas İnceayan orman yangınlarını di
le getirdiler. Orman yangınları, gerçekten, her yaz bir facia halini almakta, hepimizin yüreğini dağ
lamaktadır. Gerçekten, bu, büyük bir ıstıraptır değerli arkadaşlarım. 

Bunu, şu devri kötülemek, bu devri kötülemek şeklinde telakki etmemek icap eder. Eğer eder
sek, o zaman ben de, üç beş sene evvel benim bizzat şahit olduğum, Kuşadası'nın taa içlerine ka
dar gelen yangını sayabilirim. O zaman, hiç unutmuyorum, ANAP'ın da, zannediyorum İzmir'de 
bir eğlencesi vardı. O zaman, gerçekten bir tarafta eğlence, bir tarafta yanan askerler vardı. Yangı
nı söndürmeye çalışırken yanan askerleri görmekten, gerçekten büyük ıstırap duymuştum. Yani, 
bunu, bir sosyal facia olarak, bir sosyal dert olarak mütalaa etmek icap eder. Gerçekten, her yaz or
manlarımızı yaka yaka âdeta tüketemedik... Gerçekten, bu, büyük ıstırap vermektedir. 
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Değerli arkadaşlarım, 25.7.1994 Perşembe günü saat 16.30 sıralarında, Çanakkale İli, Ecabat 
İlçesi, Yalova, Kumköy, Kocadere köyleri sahalarında, köylülerin anız yakması sebebiyle çıktığı 
sanılan bir orman yangını meydana gelmiştir. 

Bu haberin alınması üzerine, derhal Çanakkale Valisiyle irtibata girdik. Çanakkale Valisi, ha
beri alır almaz, orman yangın mahalline gitmiştir. Vali Vekili ile de devamlı olarak irtibat halinde 
olduk. 

Yangının söndürülmesi için civar illerden hep yardım istedik. Bakınız, sadece Edirne'den gi
den dozer,-10 adettir; yani, Edirne'den 10 adet dozer yangın mahalline ulaştırılmıştır. Diğer vali
liklerden de gerekli yardımlar alınmış, yangın söndürme cihazları, itfaiye arabaları oraya gönderil
miştir; ama, o kadar şiddetli rüzgar esmektedir ki, onun önüne geçmek mümkün olamamıştır. Ni
tekim, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Talât Göktepe bir çember içinde kalmış, dumandan boğu
larak şehit olmuştur; Allah gani gani rahmet eylesin. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Ali Oğuz, "o gün Hükümet başka işlerle meşguldü" gibi bir it
hamda bulundular. Bu ithamı sureti katiyede kabul etmiyorum. Çünkü, o gece sabaha kadar uyu
madım. Saat 02.00'de Sayın Başbakan beni aradılar, kendilerine bilgi verdim. Demek ki, Hükümet 
her halükârda görevinin başındadır ve vazifesini yapmıştır. Ama, çaresizdik değerli arkadaşlarım. 
Sabah 06.00'da aldığım raporda -rapor önümdedir- yangının kontrol altına alındığı ifade ediliyor
du; fakat arkasından -yarım saat sonra- tekrar, Vali Vekili telefon etti -çünkü Vali, devamlı olarak 
yangın mahallindeydi- "ateş, yeniden üç dört yere sıçradı, yangın devam etmektedir" dedi. 

Değerli arkadaşlarım, rüzgâr o kadar şiddetli esti ki, âdeta köyleri tehdit etti. Dün, Bigali 
Köy'ü, şehitlikler ve Kumkap civarında yangın gelişme istidadı gösterdi, bazı köyleri de boşaltmak 
mecburiyetinde kaldık. Bugün, çok şükür yangın sönmüş durumdadır. Kolordunun da -askerler 
oraya yardıma gitmişlerdi- yangın mahalline girmesi suretiyle, tekrar yeni bir yangına meydan ve
rilmemesi için, söndürme çalışmalarına halen devam edilmektedir. 

Şunu ifade ediyorum ki, yüreğimiz gerçekten paramparça olmuştur; ama bu yangınlar, ne bu
günün hadisesidir ne dünün hadisesidir, maalesef her sene yaz aylarında karşılaştığımız acı olay
lardır; tedbirinin alınması elbette icap etmektedir. 

Bu konuda duygularını ifade eden her iki arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Yalnız, Hükümet 
elinden gelen her şeyi yapmıştır. Görevini yapan görevlilere huzurunuzda teşekkür etmek istiyo
rum ve ölene de Allah'tan rahmet diliyorum; hepinize saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
4. - Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in Toprak Mahsulleri Ofisinin 1994 yılında üretici

lerden yaptığı hububat alımlarına ilişkin konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şa
hin'in cevabı 

BAŞKAN- Diğer bir gündem dışı söz istemi, Kırşehir Milletvekili Sayın Coşkun Gökalp tara
fından vaki olmuştur. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin 1994 yılında üreticilerden yaptığı hububat alımlarıyla ilgili olarak, 
kendisine gündem dışı söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çanakkale-Gclibolu'da 
meydana gelen yangında şehit düşen Orman Bölge Müdürü Talat Göktepe'ye -diğer arkadaşlarım 
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gibi- ben de Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm ulusumuza da başsağlığı diliyorum. Gayret
li çalışmalarından dolayı -kendi ilçemin eski Kaymakamı olan- başta Çanakkale Valisi Hüsnü Tuğ
lu Bey'e ve diğer ilgililere teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın miletvekillcri; yangın, tabiî, elde olmayan, dikkatsizlik neticesinde mey
dana gelen bir olaydır. Bunun önüne geçilmesi kolay değildir; bunu kabul etmek lazım; ama, her 
halükârda, Batı ülkelerinde, ileri ülkelerde, yangın söndürme için ne gibi tedbirler alınıyorsa, Tür
kiye'de de onun gibi tedbirlerin alınması gerektiğine inanıyorum. 

Sayın milletvekilleri, yangın sadece Gelibolu'yu yakmıyor. Yangın, Türk işçisini de yakıyor; 
yangın, Türk memurunu da yakıyor ve yangın, tarım kesimini de yakıyor. Yangın, televizyon ek
ranlarında gördüğümüz gibi, sadece, Gelibolu'da ormanların yakılmasıyla meydana gelmiyor arka
daşlarım; bugün Türk tarımı da cayır cayır yanıyor. Evet, bu sözümün üstüne basarak tekrar ediyo
rum; Türk tarımı cayır cayır yanıyor. Sayın Tarım Bakanı da biraz sonra buraya gelecek, herhalde 
sözlerime cevap verecek, beyanda bulunacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, 1994 hububat fiyatları, bugünlerde, ortalama olarak, buğdayın 
cinsine göre, 3 800 lira civarında değişmektedir. Bunun yaklaşık yüzde 5'i stopajdır; 100 lira da 
eksiğine alındığı düşünülürse, buğdayın fiyatı yaklaşık 3 200 - 3 400 liraya gelmektedir; ama, bun
dan önceki konuşmalarımda müteaddit defalar söylediğim gibi, eğer bugün Fransa'dan buğday alır
sanız, bu buğday, taşıma masrafıyla birlikte Türkiye'ye 4 160 TL'ye mal olmaktadır. Eğer, Ame
rika Birleşik Devletlerinden buğday alırsanız, -dolar 32 bin lira üzerinden hesap edilirse- bugünkü 
fiyatlarla kilosu 5 120 TL'ye mal olmaktadır. 

Şimdi, Sayın Tarım Bakanımızın sözü; "artış, enflasyonun altında; ama çiftçi de fedakarlık 
yapmalıdır. Fiyatı, 3 bin lira olan dünya fiyatlarıyla eşitlemeye çalışıyoruz." Bu söz yanlıştır. Çün
kü, dünya hububat fiyatları, 3 bin lira değildir, 5 bin liranın üzerindedir ve bu beyan benim de de
ğildir. Bu beyan, 1.6.1994 tarihinde Sabah Gazetesinde yayımlanan Sadullah Usumi'nin beyanıdır 
ve bu beyan doğrudur. Bakınız ne diyor: "Ortak Pazar ülkelerinde makarnalık buğdayın destekle
me fiyatı, Türk parası karşılığı tam 14 210 lira; ekmeklik buğdayın kilosu ise 10 990 lira, yani 11 
bin Türk Lirasıdır. Avupalı hiçbir çiftçi, buğdayını bu rakamların bir kuruş altında satmaz" diyor. 
Yine, Hürriyet Gazetesinde İsmet Solak'ın notlarıyla, o günkü değerlendirmesiyle, dünya buğday 
fiyatının, Türkiye'de ilan edilen fiyatın üzerinde olduğunu söylüyor ve şöyle bir değerlendirme ya
pıyor: "Geçenlerde Tekirdağ İlçesini dolaşan CHP heyeti, üreticinin halini yakından görme imkâ
nını buldu. Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar ve arkadaşları, Malkara'nın bir köyünde kahveye 
girerken, muhtar, ocakçıya, "yap misafirlere bir kilo buğday, demli olsun!..'" diye seslendi. 

Değerli arkadaşlarım, kıymetli milletvekilleri; bu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) J 

BAŞKAN- Sayın Gökalp, lütfen cümlenizi tamamlar mısınız efendim. 

COŞKUN GÖKALP(DevamIa)- Sayın Başkan, teşekkür ederim; beni kırmadınız ve bugün 
bana söz verdiniz; ama, izah etmeye çalıştığım bu konu, Türkiye'de yaklaşık olarak 25-30 milyon 
kişiyi ilgilendiren bir konudur. Bu konu, hiçbir zaman kulak arkası edilemez; devlet tarafından çift
çiye verilen, verilmek istenen önem hiçbir zaman göz ardı edilemez, savsaklanamaz, ertelenemez. 
Bu, devletin aslî görevidir, sosyal devlet olmanın aslî görevidir. Sayın Başkanım, bu konu çok mü
himdir. 
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Değerli arkadaşlarım, şimdi konunun can damarına geleceğim. Sayın Tarım Bakanımız da bu
rada. Bundan yaklaşık on gün önce, Ankara Milletvekili Ali Dinçer ile birlikte Sayın Tarım Baka
nını ziyaret ettik ve kendisine bilgiler sundum, bildiğim konuları izah etmeye çalıştım. 

Kıymetli milletvekilleri, bu rakamlar, normal ekmeklik buğdayın fiyatıdır. Bir de, bunun al
tında, yemlik olan buğday var; bunun fiyatı da 3 800 lira değil, 2 600 liradır!.. Evet, yemlik buğ
dayın fiyatı 2 600 liradır. Kabaca, 100 gram buğdayın içinde 6 gram yemlik buğday varsa bu, nor
mal buğdaya, 7 gramı geçerse, bu da yemlik buğdaya dahil ediliyor ve yüzde 20 oranını aşarsa, 
Ofis, bu buğdayı hiç almıyor. Eğer, içinizde, buğdayı Ofisten dönen milletvekili arkadaşlarım var
sa... Buradan tekrar ediyorum, içinizde, buğdayı Ofisçe alınmayan milletvekili arkadaşlarım var
sa... Sayın Osman Özbek Bey burada, senelerden beri Ziraat Odaları Genel Başkanlığını yaptı; bu 
konuyu, en azından, benim kadar bilir. 

Çiftçi, elindeki buğdayı kime verecek? Tüccarın kucağına terk edeceksin, tüccarın vicdanına 
terk edeceksin. Böyle anlayış olur mu arkadaşlarım? İşte ben buna karşıyım. Bu sistem yanlıştır. 
Bu, çiftçiyi tüccarın kucağına itmektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Lütfen son cümlenizi söyler misiniz Sayın Gökalp. Gündemimizde önemli konu
lar var. 
., COŞKUN GÖKALP (Devamla)-Bitiriyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur)- Çok bağırıyorsunuz. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla)- Belki benim ses tonum öyle geliyor Ahmet Bey. Peki, bu 
önerilerinizi nazara alayım. 

Burada Sayın Hükümeti uyarıyorum, Sayın Tarım Bakanımı uyarıyorum; lütfen yeniden bir 
değerlendirme yapsın, kademeli fiyat gelsin. Yani, 3 800 lira olan ekmeklik buğdaydan sonra eğer 
süneli buğday da alınacaksa -ki alınması gerekir, Türk çiftçisinin elinde kalan buğdayın, kilogra
mına kadar alınması gerekir; yani, alınması gerektiğini savunuyorum- eğer alınmaya devam edile
cekse, kademeli fiyat gelsin. Yani, yüzde 7'lik oran yüzde 10'a çıksın, yüzde 20'lik oran yüzde 
25'e çıksın -ki, böylelikle, çiftçinin elinde, alınmayan buğday kalmasın- süne tahribatına maruz ka
lan buğday da, kademeli fiyat tespit edilerek alınsın; 2 600 liradan değil, 3 000 liradan alınsın, 3 
200 liradan alınsın ki, böylelikle, süneli buğday da, hiç olmazsa arpa fiyatından yüksek değerle 
alınsın...(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Lütfen son cümlenizi alayım, saygı sunarak konuşmanızı bitirin, rica ediyorum. 
Daha fazla süre vermiyorum. . 

Buyurun. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla)- Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Konuyu yeterince aydınlattığıma inanıyorum. Sayın Hükümetin kıymetli üyelerinden, özellik
le kıymetli Tarım Bakanımızdan, teknokratlarıyla birlikte, Hükümetin kıymetli üyeleriyle birlikte 
konuya tekrar eğilmelerini istiyorum. 

Yüce Heyeti saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 

Gündem dışı konuşmaya cevap verecek misiniz Sayın Bakan? 
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TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Vermeyelim mi? 

BAŞKAN- Vallahi siz bilirsiniz; bu konu kürsüye çok defalar geldi. 

Buyurun Sayın Bakan. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Çok az konuşacağım Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN- Rica ederim efendim, buyurun. Siz istedikten sonra biz söz vermek zorundayız. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Kırşehir Milletvekili Sayın Gökalp'ın, her zaman olduğu gibi, tarım konusunda yine 
gündem dışı almış olduğu söze cevap vermek üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlı
yorum. 

Daha önce de açıkladığım gibi, 1994 yılında destekleme alım fiyatları, destekleme temel fiya
tı ile üretici destekleme priminin toplamından oluşmaktadır. Destekleme temel fiyatı, bütün alım 
dönemi süresince (haziran - kasım) sabittir. Ancak, üretici destekleme primleri de, haziran ayında 
sabit olup, her ay yapılan artışlarla başlangıç fiyatlarına ilave olarak, kasıma kadar, 1 100 liralık bir 
artış sağlanmaktadır. Bu durumda, haziranda 3 600 lira olan ikinci grup ekmeklik buğday fiyatı, 1 
100 lira ilave artışla, kasımda 4 700 lira olmaktadır. Bu kademeli artış, her ay devam etmektedir. 

Haziranda 5 040 lira olan makarnalık buğday fiyatı, 1 100 lira artışla 6 140 lira olmaktadır. 

Haziranda 2 700 lira olan arpa fiyatı, 1 100 lira artışla, kasımda 3 800 lira olmaktadır. 

1993 yılı alımlarında 200 adedi geçici ekip olmak üzere, ülke çapında 527 noktada alım faali
yetinde bulunulmuştur. 1994 yılında, geçen yıl geçici olarak açılan 200 adet ekipten alım faaliye
tinde bulunmayanlar hariç tutularak, yeni alım merkezleri de açılmak suretiyle aynen alımlara de
vam edilmektedir. 

Geçen yılki alım kararnamesine göre, ürünlerini sabit işyerlerine değil de, geçici işyerlerine 
teslim eden üreticilerden, geçici işyerlerindeki masraflar karşılığı alınan 40 lira, bu sene tamamen 
kaldırılmıştır. 

Bu zamana kadar süneye karşı yapılmış olan ciddî mücadele sonucu, süne tahribatıyla çok az 
karşı karışıya kaldık. Tabiî, bu mücadelenin uzun süre devam ettirilerek, bu tahribatın tamamıyla 
ortadan kaldırılması mümkün olacaktır. • 

Bu sene, bu mücadele için ayrılan 84 milyar liralık ödeneğe ilaveten, Toprak Mahsulleri Ofi
since sağlanan 150 milyar liralık kaynakla, Trakya'da, süneye karşı ciddî bir mücadele yapılmış ve 
yüzde 100 başarıya ulaşılmıştır. Trakya'da alman bu sonuç, çok memnuniyet verici olmuştur. 

Orta Anadolu'da, Kirşehir-Kayseri -Yozgat üçgeninde ve Konya'da da bu süne mücadelesi de
vam etmiş ve geçmiş yıllara nazaran daha az bir tahribatla karşı karşıya kalınmıştır. Fakat, bu mü
cadelede yüzde 100'lük bir başarı elde edilememiştir; çünkü, geçen yılki tahribat, yüzde 80 civarın
dadır. 

Ofis, geçen yıl tahribata uğramış süneli buğdayları da alma yoluna gitmiş ve köylünün elinde 
olan bu süneli buğdayları, hiçbir işte kullanılmamak düşüncesiyle de olsa... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Katiyen alınmadı. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla)- Efendim, karar veril
di... 
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Alınmadı ama... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDÎN ŞAHİN (Devamla)- Efendim, yüzde 80'ine 

kadar alınması karar verildiği zaman ürün kalmamıştı. Toprak Mahsulleri Ofisi, bu oranın altında, 
yüzde 20'ye kadar süneli buğdayı 1 400 lira civarında bir fiyatla aldı ve hatta bunu yemliğe ayırdı. 

Yemlik buğdayın hesabı şöyle olur: Süne zararı ve içindeki yabancı maddelerin miktarı yüz
de 6'nın üzerinde olduğu zaman, randıman hesabıyla, fiyat, haliyle aşağı çekiliyor; yani burada, 
yüzde 6'dan yüzde 20'ye kadar bir tolerans oluyor. Yüzde 20'den yukarısı tamamen yemlik olarak 
değerlendiriliyor ve bu buğdayın yem dışında bir sahada kullanılması mümkün olmuyor; çünkü bu 
buğdaydan ekmek yapılamaz ve ekmeklik buğdayla paçal yapıldığı takdirde, onun da kalitesini bo
zar. 

Bu sene alınmayan buğday yok. Bu sene, Toprak Mahsulleri Ofisi, yukarıda açıklamış oldu
ğum fiyatlar muvacehesinde, peşin parayla alımlara girdi. Elimdeki rakamları ifade ettiğimde, bu
güne kadar peşin parayla ne miktarda ürün alınmış olduğunu sizlere arz etmiş olacağım. 

Biliyorsunuz, bu sene buğday rekoltesi düşük oldu. Bunun sebebi kuraklıktır. Sadece buğday
da değil, diğer ürünlerde de, mesela fındıkta da bu rekolte düşüklüğü söz konusudur. Şu anda, tah
min edilen rekoltenin 100 bin ton altına inmiştir fındık rekoltesi. Buğday rekoltesinde de kuraklık 
etkilidir; ki, özellikle mayıs ayı sonunda ve haziran ayriçindeki kurak hava şartlan, buğdayı büyük 
çapta etkilemiştir. 

Şu ana kadar gerçekleştirilen alım miktarı, buğdayda 1 151 091 ton; arpada 931 396 ton, di
ğerlerinde 18 705 bin tondur; yani, Toprak Mahsulleri Ofisi, bugüne kadar, toplam 2 milyon 101 
bin ton civarında hububat almış durumdadır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, bugüne kadar almış olduğu bu ürünlere, 5 trilyon 738 milyar lira öde
miştir ve bu parayı peşin ödemiştir. Halen ödemeler devam etmektedir. Prim farkları, aylar itiba
riyle verilmektedir; nitekim, 1 Ağustos tarihinde, bu 2 numaralı -3 600 lira ile başlamış olan- buğ
dayın taban fiyatı 4 100 lira olacaktır. Ağustos ayından sonra da, bu artışlar aylık olarak devam ede
cektir. Ağustos ayma kadar artışlar 15 günde bir devam ettiği için, üreticiler fiyat artışı günlerinde 
daha fazla ürün götürerek, Toprak Mahsulleri Ofisine satmışlar ve paralarını peşin almışlardır. 

Şu anda, bütün Türkiye'de, üreticiye, 770 milyar lira kadar, ödenmesi gereken bir para bulun
maktadır; bu da, peyderpey ödenmektedir. 

Alım kampanyası sonuna kadar gerçekleştirildiği takdirde, bu senenin düşük rekoltesine göre, 
zannediyorum, buğdayda, geçen senenin daha altında bir alım yapmak durumunda olacağız; geçen 
seneki alım miktarı 2,5 milyon tondu, bu sene 2 milyon tonu bulamayacak durumda. 

Dolayısıyla, bundan sonra, gerek arpa gerek 500 bin ton civarındaki mısır için tahmin edilen 
alım bedeli, yaklaşık olarak 4 trilyon lira civarındadır ki, ödenmediğini demin bahsettiğim 770 mil
yar lira da bunun içindedir. Bunlar, zaman içerisinde, süresi geldiğinde, köylümüzden alınacak ve 
yine peşin olarak bedelleri ödenecektir. 

Süneden zarar görmüş yahut da yemlik durumuna düşmüş buğdayların fiyatının, yem olarak 
satmış olduğumuz arpanın seviyesinde bir fiyatta olması konusunda Sayın Gökalp'le hemfikirim. 
Arpa da yemdir, yemlik buğday da yemdir. O zaman, bunun fiyatının da, yemlik olarak satılan ar
panın fiyatının altında olmaması lazım. Buradaki farkın kapatılması gerekir inancındayım. 

Saygıyla arz ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Gündem dışı konuşma cevaplandırılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, sunuşlar... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Gündem dışı konuşmalar faslı bitmeden bir maruzatım 
olacak. 

BAŞKAN- Buyurun. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Biraz önce Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili gün
dem dışı konuşmalara cevap arz eden Sayın içişleri Bakanı, konuyla hiç ilgisi olmamasına rağmen, 
Anavatan İktidarı dönemine, mutat veçhile, atıfta bulundu ve Anavatan İktidarı döneminde İz
mir'de bir orman yangını çıktığını, İzmir'de bir toplantı düzeleyen Anavatan'lıların, ormanda yan
gın söndüren, yanan askerleri uzaktan seyrettiklerini ifade ettiler. 

Bunu, İçişleri Bakanlığının sorumluluğunu taşıyan bir Bakana yakıştıramadım. Müsaade eder
seniz, bu konuda Sayın Bakana cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN- Sayın Korkmazcan, siz duygularınızı ifade ettiniz; yani, Bakanın ifadesini kendi
sine yakıştırmadığınızı söylediniz; tutanaklara geçti. 

Teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, 1983 yılı başından itibaren kurulmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisin
de temsil edilmiş tüm siyasî partilerin ve genel başkanları ile yakınlarının mal varlıklarını araştır
mak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 29.7.1994 
Cuma günü saat 14.00'de, Halkla İlişkiler Binası, A Blok, Alt Zemin, 3 No'lu Bankodaki, Meclis 
Araştırma Komisyonları salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yap
malarını rica ediyorum. 

Ayrıca, ilan tahtasına da bu konuyla ilgili duyuru asılmıştır. 

Şimdi, gündemin "Sunuşlar" bölümüne geçiyorum. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1.-Adana Milletvekili Veli Andaç Burak'ın, Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Ter
tibi Hakkında Kanun Teklifini geri aldığına ilişkin önergesi (4/329) 

BAŞKAN- Bir kanun teklifinin geri verilmesine dair önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun Teklifimi, bazı teknik ko
nuları yeniden gözden geçirmek üzere geri çektiğimi beyan eder; gerekli işlemlerin buna göre ye
rine getirilmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 

Veli Andaç Durak 

Adana 

BAŞKAN- Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan teklif geri verilmiştir. 
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V. - ÖNERİLER 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 

1. - 699 sıra sayılı Özelleştirme Kanunu Teklifinin gündemdeki yeri ile Genel Kurulun çalış
ma gün ve saatlerinin yeniden belirlenmesine ve görüşülecek konulara ilişkin DYP Grubu önerisi 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine 
göre verilmiş bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım: 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, oylamada karar yetersayısı aranmasını istiyo
rum. =, 

BAŞKAN- Efendim, bir dakika... Öneriyi bir okuyalım; ondan sonra... Belki, bakarsınız, ar
kadaşlar söz ister; yani, şimdi böyle, bir saat önceden bir talepte bulunmayın. Rica ediyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 27 Temmuz 1994 Çarşamba günü yaptığı toplantıda siyasî parti grupları 

arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu mad
desi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Turhan Tayan 
DYP Grubu Başkanvekili 

Öneri: 
27.7.1994 günlü gelen kâğıtlarda yayımlanan 699 sıra sayılı Özelleştirme Kanunu Teklifinin, 

48 saat geçmeden, gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" 
kısmının 29 uncu sırasına alınması; 

Genel Kurulun, 27 Temmuz 1994 Çarşamba ve 28 Temmuz 1994 Perşembe günleri 20.00-
24.00 saatleri arası çalışmalarını sürdürmesi; 29 Temmuz 1994 Cuma günü 15.00-19.00, 20.00-
24.00 saatleri arasında çalışması ve bugün de kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi; 

30 uncu sıraya kadar olan tasarı ve tekliflerin görüşmelerinin tamamlanmaması halinde, gerek
tiğinde 29.7.1994 Cuma günü saat 24.00'ten sonra da çalışmalara devam edilmesi ve 27 Temmuz 
1994 Çarşamba günü sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

BAŞKAN- Öneriyi oylarınıza sunuyorum efendim: Kabul edenler... 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Karar yetersayısı istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Tamam, karar yetersayısını arayacağım efendim. 

Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı bulunamadığı için birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.55 

© 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati: 16.05 
BAŞKAN : Başkanvckili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER : İlhan KAYA (İzmir), Işılay SAYGIN (İzmir) 

; H 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 129 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. ' 

V. - ÖNERİLER (Devam) 
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 
1. - 699 sıra sayılı Özelleştirme Kanunu Teklifinin gündemdeki yeri ile Genel Kurulun çalış

ma gün ve saatlerinin yeniden belirlenmesine ve görüşülecek konulara ilişkin DYP Grubu önerisi 
(Devam) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine 
göre verilen bir önerisini oylarken karar yetersayısı aranmıştı; karar yetersayısı bulunamadığı için 
oturuma 10 dakika ara vermiştim. Şimdi aynı öneriyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersa
yısını arayacağım. 

Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir. 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklif

leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmına geçiyoruz. 
Önce, sırasıyla yarım kalan işlerden başlayacağız. 
1. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin 
Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci 
Ek) 

, BAŞKAN- Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun 
Hükmünde Kararnamenin müzakeresine başlayacağız. 

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

BAŞKAN- Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının görüşmeleri
ne başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

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

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

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

5. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin 'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (21324) (S. Sayısı: 134) 

BAŞKAN- Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 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, 2/536) (S. Sayısı: 283) • 

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

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN- İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?. .Yok. 

Ertelenmiştir. 
8. ~ Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun iki 

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 İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakerelerine başlayaca
ğız. 
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Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

9. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (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 müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

10. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11720) (S. Sayısı: 691) 

BAŞKAN- tnsan Haklan Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair 
Yetki Kanunu Tasarısının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. . 

Ertelenmiştir. 

11. - 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'el inci Ek) 

BAŞKAN- Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 470 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?. .Yok. 

Ertelenmiştir. 

12. - Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (11160) (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. 

13. - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Ka-
. rarname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 
11155) (S. Sayısı: 112) 

BAŞKAN- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 391 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok 

Ertelenmiştir. 
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14. - 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 (11137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı: 116) 

BAŞKAN- Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Karar
namenin görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN- Ödünç Para verme İşleri Hakkındaki 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Ko
misyonca geri alındığından, Komisyona iade edilmişti. Bu sebeple bunu geçiyoruz. 

16. - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Tarım, Orman ve Köşişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı: 193) 

BAŞKAN- Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

17. - 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 (11166, 1/505) (S. Sayısı : 322) 

BAŞKAN- Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa 
Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının görüşme
lerine başlayacağız. 

Komisyon?..Yok 
Ertelenmiştir. 

18. - Çanakkale Milletvekili Hamdı Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve keyfi işlemleriy
le Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddeleri
ne Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9111) (S. Sayısı: 337) 

BAŞKAN- 9/11 Sayılı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlayaca
ğız. 

Komisyon?..Yok. 

Ertelenmiştir. 

- 3 9 7 -



T.B.M.M. B:129 2 7 . 7 . 1 9 9 4 0 : 2 

19. - 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. 

Kornisyon?..Yok. 
Ertelenmiştir. 
20. - 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. 
21. - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmünde Ka

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

de Kararnamenin görüşmelerine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
22. - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılntası Hakkında 507 

Sayılı Kamın 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. 
23. - 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 İl
gili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın 
Çelebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Kö-
yişleri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret 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 Sayılı Meclis Araştırması Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlayaca
ğız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
24. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvveleri 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 

Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin görüşmelerine başlayacağız. 
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Komisyon... Yok. 
Ertelenmiştir. 
25. - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı Kanun 

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

nun Hükmünde Kararnamenin görüşmelerine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
26. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka

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

BAŞKAN- Adalet Bakanlığıyla ilgili 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin görüşme
lerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
27.- 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 Hük
münde kararnamenin görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?. .Yok. 
Ertelenmiştir. 
28. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/336) (S. Sayısı: 690) 

BAŞKAN- Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulmasına ilişkin 
Kanun Hükmünde Kararnamenin görüşmelerine başlayacağız. . - . 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
29. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemok-

rat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'in; Özelleştirme Kanunu Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sayısı: 699) (1) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili 
Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Millet
vekili Nihat Matkap'ın; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun mü
zakerelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum: Raporun okunmasını kabul edenler... 

Etmeyenler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

(7) 699 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Tümü üzerinde şahısları adına Sayın Bülent Ecevit, Sayın Muharrem Şemsek, Sayın Cevat 
Ayhan, Sayın Algan Hacaloğlu söz istemişlerdir. 

Grup adına söz istemi?.. 
ABDÜLLATlF ŞENER (Sivas)- Refap Partisi Grubu adına Sayın Gül Konuşacak. 
BAŞKAN- Refah Partisi Grubu adına Sayın Abdullah Gül, buyurun. 
Sayın Gül, süreniz 20 dakikadır. 
RP GRUBU ADINA ABDULLAH GÜL (Kayseri)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Re

fah Partisi Grubu adına, görüşülmekte olan özelleştirmeyle ilgili kanun teklifi üzerinde görüşleri
mizi bildirmek için huzurlarınızdayım. 

Aslında bugün, görüşeceğimiz ve tartışacağımız kanun teklifi, gerçekten önemli bir kanun tek
lifi. Bazı kanunlar var ki, toplumun belli kesimlerini, az kesimlerini ilgilendirir ve çok tartışma ko
nusu olmaz; fakat, bazı kanunlar var ki, bunlar gerçekten toplumun bütün kesimlerini, devleti ya
kından ilgilendirir, milleti yakından ilgilendirir; geçmişimizi ve geleceğimizi yakından ilgilendirir. 
Şimdi, böyle önemli bir kanun teklifinin görüşülmesini yapıyoruz . 

Bu kanun teklifinin getirdiği çerçeve içerisinde, netice itibariyle, cumhuriyetin başından bu 
yana, bu ülkenin, devletin bütün birikimlerini, kaderini tayin edebileceğimiz gibi, aynı zamanda, 
belki, ekonominin rasyonel çalışmasını oluşturacak bazı tedbirleri de getireceğiz. Bu bakımdan çok 
önemli bir kanun teklifini görüşüyoruz. Böyle bir kanun teklifinin, böyle bir yeniden yapılanma
nın oldubittiye getirilmesi, bazılarından bir nevi kaçırılarak, bazı dikkatlere yakalatmadan, bir ne
vi acelecilikle geçirilmesi hayretle izlenmektedir. 

Bu aslında, önce yetki kanunu şeklinde ve kanun hükmünde kararnamelerle geçirilmeye çalı
şılmış; fakat, becerilememiştir. O zaman da, gerek komisyonlarda, gerek Genel Kurulda çok ciddi 
tartışmalar olmuş, takip edilen usulün yanlış, hatalı ve netice itibariyle Hükümeti ve bunu bu şekil
de çıkarmak isteyenleri mahcup edeceğini söylemiştik. Anayasa Mahkemesinin daha önceki karar
larını ortaya koymuş; fakat, bütün bunlara rağmen ısrarla, Anayasaya da bile bile aykırı bir şekil
de çıkarılmak istenen yetki kanunlarıyla bu önemli meselenin halledilmesinin çok yanlış olduğu, 
çeşitli gruplar adına burada defalarca söylenmesine rağmen çıkmış ve neticede, bizim o zamanki 
dikkate alınmayan ısrarla dile getirdiklerimiz gerçekleşmiş ve Anayasa Mahkemesi bunu iptal et
miştir. Neticede, mahcup olan, Hükümet olmuştur, mahcup olan iktidar olmuştur, prestij kaybına 
da iktidar uğramıştır. Birçok meselenin yanında, bir de bu mesele ortaya çıkmıştır. Ayrıca, kaybe
dilen zaman, ekonomiye getirilen yük, karmaşa da cabası olmuştur. 

Şimdi, gönül isterdi ki, bütün bunlardan ders alınsın; halbuki, tam tersi oldu. Anayasa Mahke
mesi bunu iptal edince, sanki, yaratılan fiilî duruma Anayasa Mahkemesi hukukî bir çerçeve hazır
lamak zorundaymış gibi bir hava yaratıldı; Anayasa Mahkemesi suçlandı; gericilikle suçlandı, ça
ğın dışında kalmakla suçlandı. Halbuki, Anayasa Mahkemesi, prensipleriyle, bir şeyin fiilî olarak, 
zorlatmayla, acelecilikle yapılamayacağını oybirliğiyle aldığı bu kararla bir kere açıkça ortaya koy
muş oldu. Dolayısıyla, Anayasa Mahkemesine yapılan bu suçlamaların da ne kadar yersiz olduğu 
ortadadır. 

Şimdi, gönül isterdi ki, bütün bunlardan ders alınsın ve kanun şeklinde getirilen bu yeni yapı
lanma, her şey yerli yerinde, güzel bir üslup içerisinde ve güzel bir prosedür içerisinde geçirilsin. 
Fakat, görüyoruz ki, İktidar, bu geçen olaylardan ders almamışçasına aynı yanlışları yine yapmak
tadır. Dün, bu kanun teklifinin metni Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine dağıtılmış ve 10-15 daki
ka sonra Komisyon, Komisyon Sözcüsünün daveti üzerine toplanmış ve orada alelacele görüşül
müştür. 
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Şimdi, şunu açıkça söylemek istiyorum: Bu kadar önemli, herkesi ilgilendiren, devletin varlık
larının yarısının satımıyla ilgili yasa teklifinin ne olduğunu çok az kişi bilmektedir. Öyle olmakta
dır ki, bu prosedürle, bu usulle, aslında, milletvekillerinin yasa yapma hakları bile ellerinden alın
maktadır. Çünkü, yasa yapılırken milletvekillerine bir vaktin verilmesi, metnin incelenmesi, neye 
evet, neye hayır diyeceğinizin bilinerek kanunun Meclisten geçmesi gerekir. Dolayısıyla, böyle bü
yük bir yanlış yine yapılmaktadır ve şimdiden ikaz etmekteyiz ki, aynı mahcubiyete bu İktidar yi
ne uğrayacaktır. 

Değerli arkadaşlar, bu teklifte, aslında daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 
birçok kanun hükmünde kararnamenin bir nevi alt alta sıralanmasından başka pek büyük farklılık 
yoktur. Göz boyamak için bazı ilkeler ve prensipler konmuştur; fakat, bunların içi tamamen boş bı
rakılmıştır. 

Bu yasa teklifinde çok önemli birkaç husus vardır. Bunlardan birisi, cumhuriyetin bütün biri
kimi, milletin bütün birikiminin yarısı, sadece bir iki kişinin kararıyla satılabilmektedir. Böyle bir 
yasa teklifiyle Başbakan, krallarda rastlanmayacak yetkilerle donatılmaktadır. 

İkincisi: Yine gözlerden çok uzak; ama, daha önce Sayın Cumhurbaşkanının veto ettiği, loj
manlarla ve bazı sosyal tesislerin satımıyla ilgili kanun, bir paragraf, bir iki cümleyle buraya sıkış
tırılmakta, koskoca kanun, detaylı bir kanun, Cumhurbaşkanını by-pass ederek, buradan geçirilme
ye çalışılmaktadır. Bu da, aslında bu kanunun amacına aykırıdır. 

Özelleştirmeyle ilgili bir konuda Sayın Başbakan, Hükümet ve ilgili bakanlar, ilgili kişiler de
vamlı, "bu, ekonominin rasyonel çalışması, iyi çalışması için yapılmaktadır" derlerken, burada as
lında KİT'lerin, fabrikaların, çeşitli kurumların özelleştirilmesinden bahsedilirken, ayrı paragraflar 
altında "genel ve katma bütçeli idarelerin gördükleri kamu hizmetleriyle doğrudan doğruya ilgili 
olmayan varlıkları" denirken de, birçok lojmanın, birçok kurumun, birçok Hazine arazisinin de, 
hiçbir demokratik ülkede görülmeyecek şekilde bazı kişilerin çok abartmalı yetkilendirilmeleriyle 
elden çıkarılmaları mümkün olmaktadır. 

Bu kanun teklifinin içerisinde başka bir madde de şudur ki, bütün bunlar yapılırken, ihalelerin 
yapılması tamamen Özelleştirme İdaresine verilmiştir. Halbuki böyle önemli bir kanun yapılırken, 
burada, ihalelerin yönteminin, şeklinin aslında bu kanun teklifine girmesi gerekirdi. İki gün daha 
beklenerek, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararının takip edilmesi ve buna göre bu kanunun çı
karılması gerekirdi. Fakat, dediğim gibi, bütün bu acelecilikler burada da yapılmaktadır ve bunun 
neticesinde Hükümet bir kere daha mahcup olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, bunu okuduğunuz zaman, Özelleştirme Yüksek Kurulu diye bir kurulun 
kurulmakta olduğunu görüyorsunuz ve bunun başında Başbakan ve Başbakanın tayin edeceği üç 
bakan olacaktır. Bu üç bakanın ilgili bakanlar değil, özelleştirmeyle veyahut da KİT'lerle ilgili ve
yahut da bu mevzua giren bakanlar olmaması da ayrıca dikkati çekmektedir. Dolayısıyla, burada 
Başbakan açıkça bir tahakküm kurabilmektedir, herhangi üç bakanı ve bir de Özelleştirme İdaresi 
Başkanını koymakla. Özelleştirme İdaresi Başkanı iki imzayla gelmekte ve neticede tamamen Baş
bakanın atadığı bir kişiye büyük yetkiler verilmektedir. 

Ayrıca, kanun teklifinin metnini okuduğunuzda göreceksiniz, Özelleştirme Yüksek Kurulu, 
görevlerinin bir kısımını, bunların ayrıntısı yapılmadan, bunların ne olduğu belirtilmeden Özelleş
tirme İdaresine devredebilmektedir. Dolayısıyla, öyle bir çerçeve vardır ki, tamamen Başbakanın 
yetkisinde, dediğim gibi, bu kanunla, devletin bütün varlıklarının yarısından fazlasının satışı, sade
ce bir Başbakanın dili ve istekleri uğrunda gerçekleşebilmektedir. 
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Böyle bir durumda, size açıkça söylüyorum, hiçbir kurum -buna medya da dahil olmak üzerc-
bu kanun teklifi yasalaştıktan sonra, Başbakanın karşısına çıkamayacaktır. Bu kanun teklifi yasa
laştığı takdirde, bu, tamamen bir şantaj olarak, bir baskı olarak kullanılabilecektir. Zaten, Anaya
sa Mahkemesi de, kanun hükmünde kararnameyi iptal ettiğinde, birçok kurum -bunların içine med
ya da dahil olmak üzere- feryat etmişti. Bu, bir nevi, batan geminin mallarını paylaşmak için bek
leyenlerin feryadını andırıyordu. Bu gerçekleştiği takdirde, sadece Başbakanın tayin ettiği insanla
rın ve Başbakanın, tek kişinin iradesinin, hiçbir kontrol altında olmadan, devletin bütün varlıkları
nın satılabilmesine yeterli olması, büyük şaibelere ve bu işler gerçekleştikten sonra büyük kavga
lara ve büyük meselelere yol açacaktır. 

Değerli arkadaşlar, bazı şeyleri kanunla yapmak demek, bütün yetkileri Başbakana kanunla 
vermek anlamına gelmez. Kanunla yapmak demek, aslında, bazı şeylerin* ilkelerin ve bazı prose
dürlerin kanunla zapturapt altına alınması demektir; fakat, burada, "kanun hükmünde kararname 
Anayasaya aykırı, o zaman kanunla yapıyoruz" zihniyeti getirilmekte ve bu zihniyet içerisinde, 
Başbakana -demin de dediğim gibi- hiçbir demokratik ülkede rastlanmayacak yetkiler verilmekte
dir. Bu, aslında, birçok bakımdan Anayasayla da bağdaşmayacak bir yapıdır. 

Bu kanun teklifinin mahzurlu noktalarından birisi, 4 üncü maddede gözükmektedir. 4 üncü 
maddeye göre, genel ve katma bütçeli idarelere bağlı varlıklar satıldıktan sonra, bunlardan elde edi
lecek gelirler, kurulan Özelleştirme Fonuna aktarılmaktadır ki, genel ve katma bütçeli idarelerin 
bütün varlıklarının satımı, alımı Sayıştay'ın denetimi altındadır. Özelleştirme Fonunun denetimi, 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna verildiği için, burada açıkça Sayıştay denetiminin dışın
da bir işlem yapılmaktadır ki, bu da Anayasaya aykırı bir uygulamadır. 

Bu kanun teklifinin 6 ncı maddesinde -demin bahsettiğim- genel ve katma bütçeli idarelerin 
bazı varlıklarının satılabilmesi, aslında, Cumhurbaşkanının daha önce veto ettiği kanunun buraya 
kısaca alınıp güya akıllıca davranarak kanun şekline getirilmesi sağlanmaktadır; fakat, burada şu
nu açıkça söylemek istiyorum ki, bu kanun veto edilmiştir ve bu, detaylı bir kanundu. Bunun bu şe
kilde geçirilmesi, gerçekten büyük bir hatadır. Hatta burada şunu söylemek istiyorum: Eğer, Ana
yasa Mahkemesi iptal etmeseydi veyahut da gecikseydi, Anayasa Mahkemesinin iptalinden bir gün 
önce, Hükümet, bu kanunu, kanun hükmünde kararname şeklinde yazmış ve o şekilde geçirecekti. 
Dolayısıyla, bu, Hükümetin, burada, iyi niyetli olmadığını, kurnazlıklar yaparak bazı meseleleri 
halletmeye çabaladığını göstermektedir. Unutmayınız ki, sizlerin oyuyla, İktidar Partilerine men
sup milletvekillerinin oyuyla, daha önceki hükümetlerin bazı bakanları Yüce Divana gönderilmiş
tir. Aynı işlemleri siz bugün yapmaktasınız. Unutmayın ki, yarın iktidarlar değişir ve aynı şekilde 
siz de Yüce Divana gidebilirsiniz. 

. Şunu söylemek istiyorum: Hiçbir kontrol altında olmadan, çok elastikî bir şekilde, üstü kapa
lı bir şekilde yapılacak bu tip özelleştirmelerin çok büyük kokulan çıkacaktır ve bu çıkan kokular 
içerisinde çok büyük sıkıntılara düşeceksiniz. Bu sıkıntıların neticede sizleri nerelere götüreceğini 
şimdiden tahmin etmeniz gerekmektedir. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- Şimdiye kadar kimseye bir şey olmadı, bundan sonra da ol
maz. 

ABDULLAH GÜL (Devamla)-Olur mu, olmaz mı onu o zaman görürüz tabiî. 
Petrolle ilgili yine çok önemli bir mesele, bu teklifin 6 ncı maddesine sıkıştırılarak geçirilmek

tedir. Petrol yatakları ve petrolle ilgili devlet kurumlarının özelleştirilmesinde tüm bu kurumlara 
verilen imtiyaz haklarının da, aynı şekilde, özelleştirilen ve özelleştirme neticesinde alan şirketle
re verilmesi öngörülmektedir. 
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Değerli arkadaşlar, kamu kurumlarına bazı imtiyazlar verilmektedir; ama, bu imtiyazlar veri
lirken, bunlar kâr amacı gütmedikleri için kamu kurumlan bazen bunlara ekonomik gerekçelerin 
dışında, bilinerek bazı imtiyazlar verilmektedir. Siz, şimdi, ekonomik gerekçelerle özelleştirdiğiniz 
ve tamamen kâr-zarar hesabına göre çalışacak bir özel şirkete aynı imtiyazlan devrederseniz, bu, 
kabul edilemez bir şeydir ve bu, halkın, milletin birikimlerinin bir nevi peşkeş çekilmesi anlamı
na gelir. 

Bu teklifin 15 inci maddesinde, sizi ileride çok büyük sıkıntılara düşürecek eksiklikler vardır. 
Burada aynen şöyle denilmektedir: "Bu Kanun hükümleri gereğince yapılacak uygulamalar -yani 
satışlar, kiralamalar veyahut da şirketlerin faaliyetlerinin durdurulması, tasfiyesi ile ilgili tüm uy
gulamalar- ve ihale usullerine ilişkin esaslar İdarece çıkarılacak yönetmelikler ile tespit olunur." 

Devletin tüm varlığının satışını ilgilendiren böyle önemli bir meselede, ihale usullerini tespit 
yetkisinin sadece özelleştirme idaresine verilmesi büyük bir hatadır. Bu usul ve metotlann açık açık 
bu teklifin içinde yer alması gerekirdi. İşte, bu, el çabukluğuna getirilmeseydi, burada bu yapılabi
lirdi. Size açıkça söyleyeyim, bu, ileride sizi büyük sıkıntılara sokacaktır. 

Düşünün, bundan önceki uygulamaları nedeniyle bugün Yüce Divanda yargılanan arkadaşlan 
aynı şeylerle suçladınız, zabıtları okursamz, aynı şeylerle suçladığınızı göreceksiniz; bugün aynı 
şeyleri siz yapıyorsunuz ve bundan dolayı ileride büyük sıkıntılara düşeceksiniz. Dolayısıyla, bu
rada büyük bir keyfilik vardır. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Başbakanları Amerika'ya gider, kurtulur; onlar kendilerini dü
şünsünler! 

ABDULLAH GÜL (Devamla)- Gidebilir mi gidemez mi onu göreceğiz tabiî. Yalnız, şunu 
söyleyeyim: Bu, büyük sıkıntı getirecektir. 

Ben inanıyorum ki, arkadaşlarımın büyük bir kısmı, Bakanlar Kurulu üyelerinin büyük çoğun
luğu bu teklifte neler yazıldığını gerçekten bilmiyorlar. Et ve Balık Kurumunun satışıyla ilgili ya
şanan sıkıntıları düşünün; daha, özelleştirmenin binde biri olan, 2,5 milyara satılan, fakat devletin 
60 milyarın üzerinde para sarf ettiği kurumlar vardır. Bu sıkıntılar sizi büyük çıkmazlara sokacak 
ve gerçekten büyük sıkıntı içinde kalacaksınız. 

Ayrıca, teklifte, özelleştirme uygulamalanndaki ilkelerle ilgili bazı tespitleriniz var. Mesela, 
1 inci maddenin (k) bendinde, "Özelleştirme sürecinin değer saptaması da dahil saydamlık içinde 
seyretmesi" diyorsunuz. Yani, bu değerlerin, özelleştireceğiniz varlıkların değerlendirilmesinin 
saydamlık içerisinde, açıklık içerisinde yapılmasını ilke olarak kabul ediyorsunuz, buna teklifte 
yer veriyorsunuz; ama, bundan sonra, bununla ilgili hiçbir şey getirmiyorsunuz. Bunlar, aslında 
Anayasa Mahkemesinin daha önceki yasayı iptal etmesinin gerekçesiydi ve bunlar sizi de sıkıntı
ya sokacak noktalardır. 

Şimdi, siz, gerçekten nasıl ihale yapılacağını, ihale usullerini bu teklifte belirtseydiniz bu sı
kıntılara rastlamazdınız. Şimdi, düşünün, Başbakan var, Başbakanın tayin ettiği, ilgili-ilgisiz -han
gi meseleyle ilgili olursa olsun- 3 tane bakan var ve yine tayinle getirilen özelleştirme idaresi baş
kanı var; böyle bir yüksek kurul var; bu kurulun yetkilerini devredebileceği bir özelleştirme idare
si var. Bu yüksek kurul hangi yetkileri devredebilir, bunlar belirtilmemiş. Bütün bu varlıkların sa
tımını, bütün bu ihalelerin yapılmasını, tayin ettiğiniz kişilere devrediyorsunuz. Böyle bir durum
da, Başbakana direnebilecek hiçbir güç çıkmayacaktır. Dolayısıyla, aslında, bu, sizin getirdiğiniz 
baştaki ilkelere de zıt düşmektedir. Ayrıca -dediğim gibi- bu değerlendirmenin, değer tespitlerinin, 
bütün bunlarla ilgili hükümlerin yasayla belirtilmesi gerekirdi. 
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Çok önemli bir kanun teklifini görüşüyoruz; bütün birikimleri satabiliyorsunuz; yani, buna gö
re, bütün KİT'leri satmanın dışında, bütün Hazine arazilerijtıi satabiliyorsunuz -bu açıkça yazılı-
sosyal tesis adı altındaki bütün tesisleri satabiliyorsunuz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Gül, konuşmanızı tamamlamanız için size ek bir süre veriyorum. Lütfen söz
lerinizi tamamlar mısınız. 

ABDULLAH GÜL (Devamla)- Teşekkür ederim Sayın Başkan, bitirmek üzereyim. 

Bütün bu önemli işler, bu kadar keyfî ve iki kişinin dudağının arasındaki sözle yapılamaz. Bu 
iş yapılabilir; ama, unutmayın ki, yapıldıktan sonra, büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalırsınız, bun
ların altından kalkamazsınız. Kendinizi de sağlama almak için, bunları bu teklife koysaydınız, bu
nu vaktinde -iki üç ay önce- yapsaydınız ve kanun hükmünde kararnamelerle çıkarmaya çabalama-
saydınız, hem vakit kazanacaktınız hem de bizim katkılarımızı alacaktınız. 

Biz, özelleştirmeye karşı değiliz. Bunu söylerken "siz böyle söylüyorsunuz; ama, ondan son
ra da her türlü engeli koyuyorsunuz" diyorsunuz. Aslında, her türlü engeli koymuyoruz; biz, bun
ların açık, saydam ve gerçekten Anayasaya bağlı olmasını, değerlendirilmesini ve her şeyin doğru 
dürüst yapılabileceği bir usulü istiyoruz; yoksa, biz, özelleştirmeyi, şu anda kendi irademizde olan 
kurumlarda yapıyoruz bile. işte, birçok belediyede temizlik işlerini, park-bahçe işlerini, birçok ku
rumu biz çoktan özelleştirdik; bunların lafını bile etmiyoruz. 

Değerli arkadaşlar, ben tekrar şunu söylemek istiyorum: Kartellerle ilgili, tekelleşmeyle ilgili 
tedbirler getirilmeden ve ihalelerle ilgili açık seçik metotlar bu kanun teklifine konulmadan yapı
lacak böyle bir özelleştirme, neticede, isteseniz de istemeseniz de sizi bütün varlıkların peşkeş çe
kilmesine götürecektir, büyük sıkıntılara düşürecektir. Biz, bundan dolayı bu kanun teklifine kar
şıyız, karşı olmamızın sebebi budur; açık değildir, Anayasa Mahkemesinin daha önceki gerekçele
ri göz önüne alınmamıştır, iki gün bekleyerek "bunu Anayasa Mahkemesi niçin iptal etmiştir, bu
nu bir görelim, ona göre bu kanun teklifini düzenleyelim" demediniz. Bunun neticesinde büyük 
haksızlıklar, büyük yolsuzluklar, büyük vurgunlar ve büyük peşkeş çekmeler olacağı için, bu ka
nun teklifine karşıyız ve bunu engellemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. 

Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Gül. 

ANAP Grubu adına Sayın Selçuk Maruflu; buyurun efendim. 

Sayın Maruflu, süreniz 20 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (istanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; dün Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen 699 sıra sayılı, özelleştirmeyle ilgili yasa tek
lifini görüşmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Ancak, şu anda Genel Kurulun durumuna 
baktığımız zaman, özellikle iktidar grupları için çok önemli bir yasa teklifi görüştüğümüz inancıy
la hareket ediyoruz; ama, bu ilgiyi, bu alakayı iktidar gruplarından göremiyoruz; ancak, burada bi
zim yoklama istememiz veya karar yetersayısı istememiz durumunda bir koşuşturma başlıyor. Bu 
da pek ciddî bir durum değil. Esasen, bu Hükümetin hiçbir konuda ciddî bir tutumu yoktur. Ben 
baktım şu 644 sıra sayılı, eski özelleştirme yasası -ki, oldukça uzun bir dibacesi vardı- burada mü
zakere edilirken, özellikle 6 maddesini uzun uzun konuşmuş, görüşmüşüz; ancak, daha sonra, Ana
yasa Mahkemesine yapılan müracaat üzerine bu yasa iptal edilmiş ve bu yasaya ilişkin olarak 
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çıkarılan kanun hükmünde kararnameler de yürütmeyi durdurma kararı verilerek bir nevi iptal ci
hetine gidilmiştir. Bu durum, Hükümetin başının, Hükümetin içinde bulunan zatların en ufak bir 
hukuk nosyonu, hukuk bilgisi olmadığını göstermektedir. Esasen, Sayın Başbakan, bu konuda bi
linen bir insandır; devlet nizamıyla, hukuk nizamıyla, Türkiye'nin devlet gelenekleriyle, ciddî ko
nularla fazla ilgisi yoktur; Başbakan Yardımcısı da o durumdadır. Esasen, son bir haftada, Türki
ye'de oynanan komedi, Türkiye'yi yıpratma derecesinde bir sonuç vermiştir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin geleneklerini, devlet sistemini bilmeyen Başbakan ve 
Başbakan Yardımcısının ve Bakanlar Kurulunun, özellikle son bir haftada Türkiye'yi sürüklediği 
itibarsız durum gerçekten ibret vericidir; bir Bakanlar Kurulu değişikliğini -gazetelerin tabiriyle-
ağızlarına yüzlerine bulaştırmalardır. Özellikle Doğru Yol Partili arkadaşlarla konuştuğumda, bu 
durumdan hoşnut olmayanların sayısının bir hayli fazla olduğunu görüyorum ve biliyorum; ama, 
ne var ki, bir lider sultası çerçevesinde seslerini fazla çıkaramamaktadırlar. Ancak, devletin itibar 
yitirdiği, özellikle dış politikada komik duruma düştüğü de bir gerçektir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakan geçenlerde ekonomik durumun bir analizini yaptı ve 
ilk üç aylık bulgularla ilgili olarak bazı açıklamalarda bulundu. Görüştüğümüz bu özelleştirme ya
sa teklifi, ekonomiyle çok yakından ilgili bir teklif olduğu için, bugün Türkiye'nin içinde bulundu
ğu ekonomik durumu da kısaca irdelemek ve incelemekte yarar görüyorum. Sayın Başbakan, ilk üç 
aylık bulgular neticesinde, Türkiye'nin ekonomik açıdan çok iyi bir noktada olduğunu, iyiye gitti
ğini ifade etti; ama, "sakın ha, şımarmayahm ve bu meselelerden şımarıklık şeklinde veya abart
malı bir şekilde bahsetmeyelim" dedi. 

Aslında, şımarılacak veya abartılacak bir durum yoktur. Esasında, Türkiye'nin bugün içinde 
bulunduğu ekonomik durumunun iyi olup olmadığını en güzel şekilde vatandaşa sormak gerek
mektedir. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, medyanın kullandığı.... 

HÜSEYİN ERDAL ( Yozgat)-Sayın Başkan, Divanda üye yok. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya)- Ara verelim. 
BAŞKAN- Efendim, arkadaşlar şimdi burada; konuşuyor da, 5 dakika müsaade istedi benden, 

verdim. Ne olacak, şuradan bir telefon etti, geldi arkadaş. Bu kadar da anlayıştan yoksun muyuz?! 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Sayın Başkan, burayı keyfinize göre idare edemezsiniz. 

BAŞKAN- Buyurun efendim. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla)- Değerli arkadaşlar, bugün Türkiye' de ekonomik durumun 
iyi olduğunu kamera karşısında defeatla, gülümseyerek ifade eden Sayın Başbakanın bu tutumunun 
veya bu ifadelerinin doğru olmadığını sokaktaki vatandaşla veya işlerinden çıkarılan işçilerle ko
nuştuğunuz takdirde, açık seçik görebilirsiniz. Ben, seçim bölgemden biliyorum; seçim bölgemde 
400'e yakın sanayi kuruluşu vardır, bunların bir kısmıyla da temas halindeyim; onlardan aldığım 
bilgiler, yoğun bir şekilde işçi çıkarılması vakıası ile karşı karşıya kalındığı şeklindedir. 

Değerli milletvekilleri, örnek olsun diye söylüyorum: Mesela, trafo imal eden bir fabrika var
dır. Bunun, TEK ile olan ilişkisinde; Enerji Bakanına da ifade ettim; fakat, Enerji Bakanı, "bütçe
nin durumunu sen biliyorsun, bizim bu konuda yapacak bir şeyimiz yok" dedi. TEK sipariş veri
yor, verdiği siparişleri teslim alamıyor. Bu özel sektör kuruluşlarının bahçesi imal edilmiş trafolar
la dolu; ancak, Hükümetin bunları alacak parası yok. Tabiî, bu durumda trafo imal eden bu özel 
kuruluşlar faaliyetlerini durduruyorlar, işçi çıkarıyorlar. Bu arada, bazı özel sektör kuruluşları, ha-
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kikaten çok duyarlı olduklarından, bir süre daha hayatiyetini idame ettirmek için tarlasını, evini 
barkını satmış; ama, sonuçta onlar da fabrikalarını kapatma durumuna gelmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, bugün Türkiye'nin ekonomisi, öyle, Sayın Başbakanın gösterdiği gibi 
değildir. Türkiye'de işsizlik büyük boyutlara ulaşmıştır. Türkiye'de, ocak ayından bugüne kadar 
olan enflasyon nispeti yüzde 85'lerdedir. Sayın Başbakan, seçilip Meclise ilk geldiğinde, enflasyo
nu ilk yıl sonunda yüzde 30'a, 500 gün sonunda da yüzde 10'a indireceğini ifade etmişti; ama, Tür
kiye bu Sayın Başbakan ve ekibi zamanında, çok acı bir şekilde, enflasyonda üçlü rakamları gör
müştür. Tabiî, ekonomik alanda -ihracatta olsun, ithalatta olsun, enflasyon konusunda olsun- Tür
kiye çok kötü duruma düşürülmüştür. İşte, elimdeki yeni bir bilgiye göre, dış borçların 70 milyar 
dolara ulaştığı ifade edilmekte, özellikle brüt döviz rezervlerinin istenilen seviyede olmadığı belir
tilmektedir. 

Burada en önemli konu, ihracatın tıkanma noktasına gelmiş olmasıdır. İhracatta, mayıs ayın
dan başlayarak giderek bir düşme görülmektedir.' Esasen, Türkiye gibi, 60 milyonluk ve bir zaman
lar 21 inci Yüzyılın yıldız ülkesi olmaya aday gösterilen bir ülkenin, son iki yılda 15 milyar dolar
lık ihracat rakamlarıyla övünmesi hakikaten çok acıdır. Her zaman bu kürsüden de ifade ettiğim gi
bi, Hong Kong, Güney Kore ve Endonezya gibi ülkelerde 65 milyar dolarlık ihracat rakamları bu
lunmaktadır. Bu ülkeler, bir zamanlar bizim çok gerimizde olan ve Türkiye'ye gıpta eden ülkeler
di; özellikle son üç yılda, maalesef, Türkiye bu ülkelere gıpta eder duruma getirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, özelleştirme konusunda, hemen hemen her platformda, her toplantıda 
konuşmalar yapılmakta, özelleştirme meselesini herkes kendi anladığı şekilde ifade etmektedir. Ta
biî, bu Hükümet de özelleştirme konusunu kendi anladığı şekilde ifade etmektedir, işin üzücü tara
fı, hakikaten birçok ülke tarafından kullanılmış ve başarıya ulaştırılmış olan özelleştirme uygula
maları, bu Hükümetin elinde dejenere edilmiştir; öyle dejenere edilmiştir ki, özelleştirmenin ne 
inandırıcılığı kalmıştır ne de altyapısı kalmıştır. Tıpkı, bu Hükümetin inandırıcılığı kalmadığı gibi 
özelleştirmenin de inandırıcılığı kalmamıştır. 

Başka ülkelere bakıyoruz, mesela Meksika'da özelleştirme gayet başarılı bir şekilde uygulan
mıştır. Tabiî, orada, işin başında, bu işi gayet iyi bilen Meksika Cumhurbaşkanı Carlos Salinas ve 
Başbakanları var. Bu insanlar, bizim Hükümetimizin başı gibi değil, hakikaten devlet adamı nite
likleri taşıyan ve devlet tecrübeleri olan insanlardır. Dolayısıyla bu insanlar, Meksika'da, bilinçli 
politikalarıyla çok başarılı bir özelleştirme uygulaması yapmışlardır ve bu özelleştirme uygulama
sından sonra, enflasyonda, bütçe açıklarında ve dış borçlarda azalma olmuştur. Bugün, Meksika, 
Amerika ve Kanada ile birlikte, NAFTA ülkeleri arasında ekonomik potansiyeli olan bir ülke du
rumuna gelmiştir. Mesela, Meksika'nın büyüme hızı 1988 yılında yüzde l'in altında iken, bugün 
3,6'ya ulaşmıştır; yine, enflasyon oranı 1988 yılında yüzde 52 iken bugün yüzde 10 seviyelerine 
inebilmiştir; borçlarının ve bütçe açıklarının gayri safî millî hâsılaya olan oranlarında sıhhatli ge
lişmeler vardır. 

Şimdi, bakıyorsunuz -hep aklım gene Sayın Başbakanın o basın toplantısına gidiyor- Sayın 
Başbakan "efendim, Türkiye, yüzde 6'nın üzerinde bir büyüme kaydetmiştir" diyor ve bundan ken
disine pay çıkarıyor. 

Türkiye' nin bir büyüme kaydettiği doğru; ama, bu büyümenin sağlıklı olup olmadığına bak
mak lazım. İktisatçıların genellikle üzerinde birleştiği konu, eğer bir ülkede büyüme, yatırımlara 
ve ihracata dayalı ise sağlıklıdır, yoksa, bizim gibi tüketime ve dışarıdan alınan borçlarla yaratılan 
bir geçici refah durumuna yaslanırsa, bunun tam manasıyla sağlıklı bir büyüme olmasından bahse
denleyiz. 
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Yine Meksika ile ilgili bir misal vermek istiyorum: Eski devlet başkanlarından Benito Zuares 
Meksika ile ilgili olarak, "Zavallı Meksika, ileride ne olacağım ben bilmiyordum" demiştir. Oysa, 
demin bahsettiğim gibi Carlos Salinas'ın elindeki Meksika, bugün dünyada ve özellikle Ameri
ka'da, NAFTA ülkeleri arasında çok önemli bir yere sahiptir. Bugün, Avrupalı ve Japon üreticiler 
karşısında, Meksika'nın, birçok sektörde rekabet şansı doğmuştur. Meksika' da sosyal güvenlik 
alanında, istihdam yaratma alanında, kortut yapımında, sanayi altyapısının, telekomünikasyon hiz
metlerinin, petrokimyanın geliştirilmesi konusunda büyük hamleler kaydedilmiştir ve yine Meksi
ka Başkanı Carlos Salinas' in "canavarı dize getirdik" şeklindeki bir ifadesi, Meksika'nın bugün 
içinde bulunduğu durumu izah etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu görüştüğümüz yasayla ilgili olarak bazı konulara değinmek istiyo
rum. Yalnız, sözlerimin başında, Anavatan Partisi olarak, kesinlikle, özelleştirme kavramının veya 
kapsamının karşısında olmadığımızı belirtmek istiyorum; esasen, bunun olması da mümkün değil
dir. Anavatan Partisi, 1983 yılında İktidara geldiği zaman, özelleştirmeyi, Türkiye' de ilk defa, tıp
kı serbest piyasa ekonomisi, tıpkı paranın konvertibilitesi gibi kavramlarla birlikte getiren partidir. 
Ancak, özelleştirme, hakikaten Sayın Başbakanın görüş açısıyla, devletin bütçe açıklarının kapa
tılması veya iç borçlanmanın azaltılması maksadıyla ekonomiye gelir kaydedecek olan bir uygula
ma değildir. Özelleştirme, bugün, devletin sırtında bir yük teşkil eden ve yüzde 4 ' lere, 5' lere ine
ceği söylenen kamu kesimi borçlanma gereğinin şu anda yüzde 18'ler üzerinde olan durumunu, 
oranını indirecek olan bir kavram şeklinde de değildir; bunlara belki olumlu katkısı olacaktır, özel
leştirme, bizarı anladığımız manada, ekonomik sektörlerin, ekonomik işletmelerin, diğer bir deyiş
le sermayenin tabana yaygınlaştırılması şeklinde düşünülmelidir. 

Tabiî, bunun hemen yanı sıra, bu tabana yaygınlaştırma vetiresi içinde, özelleştirmenin, işlet
melerin verimliliğinin artırılması şeklinde de düşünülmesi doğaldır. Bugün, kapitalist olsun sosya
list olsun, dünyanın her tarafındaki ülkelerde özelleştirme örnekleriyle karşılaşıyoruz ve özelleştir
mede, üzerinde en çok birleşilen ve ekonomi ilmiyle uğraşanların kabul ettiği nokta, devletin eko
nomik faaliyetlerinin azaltılması veya tümüyle ortadan kaldırılması meselesidir. Devlet tarafından 
üretilip, finansmanının özelleştirilmesi veya üretimin tamamının özelleştirilmesi, özelleştirme bo
yutu içinde yer almaktadır. Mesela, paralı köprü -ki, Anavatan Partisi zamanında "köprüyü sattır
mam" diyenlere karşı, köprü gelirlerinin satılması suretiyle hem bu gelir ortaklığı senetlerini alan
lar hem de Kamu Ortaklığı İdaresi gelir sağlama imkânına kavuşmuştu- örneğinde olduğu gibi, eği
tim ve sağlık hizmetlerinin de özelleştirilmesi mümkündür. Finansmanı kamu tarafından karşılan
makla birlikte, üretimin ve hizmetlerin özelleştirilmesi de söz konusudur. Özellikle hizmetlerin 
özelleştirilmesi yerel yönetimler tarafından dünyada birçok kere uygulanan ve basan kazanan sis
temler arasında yer almaktadır. 

Değerli milletvekilleri, ekonomik, malî, toplumsal ve siyasal amaçlan düşünerek, burada, 
özelleştirmeyi geniş boyuta yaymak, oturtmak istiyorum. Özelleştirmenin ekonomik amaçlan var
dır, özelleştirmenin malî amaçlan vardır, özelleştirmenin sosyal ve siyasal amaçlan vardır. Özel
leştirme geniş boyutta görüldüğü takdirde topluma mal olabilir, toplumda bazı sınıflardan gelecek 
olan tepkiler aza indirgenmiş olabilir. İşte, Anavatan Partisinin özelleştirme felsefesi bu meyanda 
uygulamaya konulmuştur ve bilindiği gibi, 2929 sayılı Yasanın yürürlükten kaldınlması, 233 sayı
lı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin kabulü ve 3291 sayılı 
Özelleştirmeyle ilgili düzenlemelerin yürürlüğe girmesi Anavatan Partisi İktidan vasıtasıyla olmuş
tur. 
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Burada, ibret verici bir durum vardır. Bunu daha evvel de buradan gösterdim. Anavatan Par
tisi zamamnda özelleştirmeyle ilgili uygulamalar yapılırken, şimdinin İktidarı, ö zamanın muhale
fet partileri olan DYP ve SHP özelleştirmeye şiddetle karşı çıkmışlardı; hatta, o zaman DYP mil
letvekili olan Doktor Tevfik Ertüzün'ün, özelleştirmeye nasıl karşı çıkıldığı konusunda yazdığı bir 
kitabı var. Bakın, o zamanki DYP Genel Başkanının özelleştirmeyle ilgili bir sözü var; -kitabın ar
kasına yazmışlar- onu buradan, bu kitaptan okumak istiyorum: "Bu satışa -yani, USAŞ ve ÇİTO-
SAN'ı kastediyor- karşı çıkmakla Türkiye'nin millî menfaatlannı koruduğumuza kaniiz. ÇİTO-
SAN ve USAŞ'ı özelleştirmenin Türkiye'ye hiçbir yararı yoktur. Bunun karşısında tavır almamız, 
alafranga olmamızın eseri değil, Türkiye'nin menfaatlarına olan hassasiyetimizin sonucudur." O 
zamanki DYP Genel Başkanının bu şekildeki ifadesi hakikaten ibret vericidir; ama, biz çok mem
nunuz. Hani, bir tabir vardır, "jeton yeni düştü" derler; jetonun yeni düşüp özelleştirmeye bu Hü
kümetin sahip çıkması, hakikaten memnuniyet verici bir durumdur; hatta, bakıyoruz, özelleştirme
yi -bazı yanlışlıklar olmakla birlikte- bizden fazla müdafaa eder duruma gelmişlerdir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Efendim, size ek bir süre veriyorum; lütfen bağlayın. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla)- Bağlıyorum efendim. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Siz iptal ettiriyorsunuz sayın hatip; biz yapıyoruz, siz bozu
yorsunuz. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla)-Mahcup olmanız lazım bu kitap karşısında. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Gene iptal edilecek. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Gelin onu düzeltelim. Memnun mu oluyorsunuz iptal edilin
ce? .. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Tabiî. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-Bravo size! 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Boşuna mı tatili kestik! 

BAŞKAN-Lütfen yerinizden konuşmayın... 

SELÇUK MARUFLU (Devamla)- Ben onu da ifade ettim; biz özelleştirmeye karşı olan bir 
parti değiliz. Söyledim, özelleştirmeyi biz getirdik; ama, bu özelleştirme yasası hakikaten eksikle
ri olan bir yasadır, yaklaşım farklılıklarımız vardır. Ben şunu söylemek istiyorum: Özelleştirme, 
sermaye tabana yaygınlaştırılabildiği takdirde başarılı olur. Bunu yaptığınız zaman da, işçi sendi
kalarından, özellikle Türk-İş'ten, Hak-İş'ten ve DİSK'ten gelen bütün bu tepkileri de aza indirge
miş olursunuz. Bazı tepkiler olacaktır; ülkelerin hepsinde özelleştirme yapılmıştır, tepkiler olmuş
tur; ama, bu tepkileri aza indirgemenin şartı, bunun faturasının orada çalışan işçilere çıkarılması 
şeklinde değildir. 

Değerli milletvekilleri, bir de, özelleştirmeyi yapacak olan hükümetin ve o hükümetin başının 
inandırıcı bir insan olması lazım. Şimdi, siz özelleştirme nedeniyle işçilerden fedakârlık istiyorsu
nuz. Bazı işçilere -gerçi burada zannedersem 11 inci maddede görülecektir- iş kaybı tazminatı gi
bi bazı telafi sistemleri getirilmesi söz konusudur; ama, düşünün, bir Sayın Başbakan, kendi mal 
varlıklarını, Türkiye'de yatırım yapmayı uygun görmeyip Amerika'ya götürüyor, sonra "KİT'leri 
özelleştireceğim" diyor!.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) -
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BAŞKAN- Sayın Maruflu, lütfen... Size ek süre de verdim, bağlar mısınız efendim. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla)- Bağlıyorum efendim. 

...ve bu şekilde özelleştirme yapma düşüncesine geliyor. Tabiatıyla, bu tekliflerin, bu düşün
celerin ciddiyeti yoktur, inandırıcılığı yoktur. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-'Hükümet de yoktur!.. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla)- Bu düşüncelerle, kanun teklifinin tümü üzerindeki görüş
lerimi ifade etmiş oldum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Grupları adına başka söz isteyen?.. Yok. 

Şahsı adına Sayın Bülent Ecevit; buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Sayın Başkan, Divan üyesi yok efendim. 
BAŞKAN- Efendim, herhalde gözünüz görüyordur; bakınız, bütün arkadaşlar buradalar. Lüt

fen bilerek konuşun. 
Buyurun Sayın Ecevit. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Kurulunuzu, söz

lerime başlarken saygıyla selamlıyorum ve Sayın Başkana, bu konuda bana söz hakkı verdiği için 
şükranlarımı sunuyorum. 

Sözlerime başlarken şunu belirtmek isterim ki, Demokratik Sol Parti, adından da belli olduğu 
gibi, solda bir partidir; ama, devletçilikle solculuğu hiçbir zaman eşanlamlı saymamaktadır; özel
leştirmeye de karşı değildir, tam tersine -bildiğim kadarıyla- özelleştirme konusunda en ayrıntılı bir 
program hazırlamış olan bir partidir; bu da 1991 seçim bildirgemizde ayrı bir bölüm olarak yer al
maktadır. 

Biz, özelleştirmeye ilke olarak karşı değiliz; ancak, her şeyin özelleştirilmesine karşıyız, geli
şigüzel özelleştirilmesine karşıyız ve özelleştirme yapılırken, belli ilkelere, belli amaca ve belli 
yöntemlere ışık tutulması, aydınlık getirilmesi gerektiğine inanıyoruz; ilkelerin, amacın ve özelleş
tirme yönteminin toplum yararını gözetir biçimde ve demokrasiye uygun bir biçimde belirlenmesi
ni gerekli görüyoruz. 

Sözlerime başlarken, yadırgadığım bir hususu belirtmek isterim: Bu özelleştirme kanun tekli
fi -tasarı değil- Hükümetten gelmiyor. Bu son derece de önemli bir konudur. Devletin elindeki he
men hemen bütün ekonomik değer taşıyan malların elden çıkarılması öngörülüyor ve hükümet baş
kanına padişahlık döneminde.bile mirî mülk üzerinde tanınmış olanın çok ötesinde yetkiler tanını
yor; ama, bu konuyla ilgili yasal düzenlemeyi Hükümet üstlenemiyor. 

Şu anda Hükümet sıralarında elbette değerli bazı Bakanlar Kurulu üyeleri var; ama, Bakanlar 
Kurulu sıralan büyük ölçüde boş. Sayın Başbakan bu konuya çok önem verdiğini söylüyor; fakat, 
Meclis görüşmelerini, Meclise katılarak izleme gereğini duymuyor ve İktidar partileri sıralarında 
da -beni değerli arkadaşlarımız mazur görsünler- ancak sekiz-on değerli üye yer almış bulunuyor. 

Neden Hükümet bu konuyu tasarı olarak kendisi getirmedi? Çünkü, belli ki Hükümet kendi 
içinde anlaşamıyor. Hükümetin bugün ne olduğu da belli değil; kimler bakandır, kimler bakan de
ğildir, o da belli değil. Beklerdim ki, bu husus belirginlik kazansın; kimler hangi bakanlıkta görev 
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almış, bütün bunlar belirginlik kazansın, ondan sonra bu kanun teklifi ya da tasarısı buraya gelsin. 
Fakat, o takdirde de, Hükümetin yeni üyelerinden bazılarının, herhalde, karşı çıkmasıyla, engelle
mesiyle karşı karşıya kalınacağı düşünülüyor, öngörülüyor. O nedenle -deyimi mazur görün- güm
rükten mal kaçırılır gibi, devletin malını, mülkünü elden çıkaracak bir kanun teklifi, alelacele gün
deme getiriliyor (DSP ve CHP sıralarından alkışlar) Millet Meclisi üyelerine kanun teklifini derin
liğine incelemek için gerekli zamanı bile vermeksizin. Bu durumda, gümrükten mal kaçırma teri
mi bile, sanırım, karşı karşıya bulunduğumuz durumu tanımlamakta yetersiz kalıyor. 

Dediğim gibi, özelleştirmede ilkeler, amaçlar ve yöntem, toplum yararına ve demokrasi kural
larına uygun olmalı ve bunun hukukî temelleri sağlam olmalı. Çünkü, devlet malının özelleştiril
mesi çok duyarlı bir konudur. Toplumun buna desteği, ancak, karar ve uygulama süreçlerinde, de
mokratik katılımla sağlanabilirdi. 

Ayrıca, yine özelleştirmede çok önemli bir konu, özelleştirilecek devlet işletmelerinin gerçek 
değeri üzerinden özelleştirilmesinin güvence altına alınması konusudur. 

Bu arada, bildiğim kadarıyla, hukuksal açıdan çok ciddî bir sorun gözden kaçıyor; çünkü, yü
rürlükteki Anayasada kamulaştırma öngörülüyor -46 ncı maddede kamulaştırmaya ayrıntılı yer ay
rılmış- yine, Anayasada devletleştirme öngörülüyor -47 nci maddede de devletleştirmeye geniş yer 
ayrılıyor- yani, bu Anayasada, "kamulaştırma" var, "devletleştirme" var; ama "özelleştirme" yok, 
özelleştirme öngörülmemiş. Hele, kamu hizmeti niteliğindeki işletmelerin özelleştirilmesi şöyle 
dursun, tam tersine, devletleştirilmesi öngörülmüş bu Anayasada. Oysa, bizde özelleştirmeye ka
mu hizmeti niteliğindeki devlet işletmelerinden başlanıyor; enerji gibi, PTT'nin meşhur T'si gibi!.. 
Oysa, örneğin, PTT'nin T'si, bir kamu hizmeti olmanın ötesinde, bağımsızlığımız açısından, ulu
sal güvenliğimiz açısından yaşamsal önem taşıyor. Düşünün, Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919'da, 
Kurtuluş Savaşını başlatmak üzere Samsun'a çıkıyor; Anadolu'da aldığı ilk önlem nedir? PTT mer
kezlerini ele geçirmek! Yatağını döşeğini PTT merkezlerine seriyordu ve gecelerini orada geçiri
yordu; o şekilde bütün memleketle iletişim sağlayabildi; İstanbul'un, Payitahtın Anadolu ile ileti
şimini kesebildi ve Kurtuluş Savaşını başarıya ulaştırabildi. Yani, PTT'nin veya PTT'nin T'sinin, 
ulusal güvenlik açısından, bağımsızlık açısından ne kadar yaşamsal önem taşıdığı, Mustafa Kemal 
örneğinden de belli... Fakat, hepimiz, bir yandan Atatürkçü geçiniriz, bir yandan da Atatürk'ün ne
den bazı şeyleri yaptığını, nedense, düşünme gereğini bile duymayız! 

Değerli milletvekilleri, dediğim gibi, yürürlükteki Anayasada, "kamulaştırma" var, "devletleş
tirme" var, "özelleştirme" yok. Bazıları bunu, Anayasanın özelleştirmeyi yasakladığı biçiminde de 
yorumlayabilirler. Ben o yorumu yapmıyorum; fakat belli ki, ortada özelleştirmeyle ilgili ciddî bir 
anayasal boşluk var. Onun için, bu konuda yasal düzenlemelere geçmeden önce Anayasadaki boş
luğu gidermek gerekirdi. Aksi halde ne olur; son zamanlarda neler olduysa, gelecekte de o olur; 
özelleştirme konusu her gündeme geldiğinde, yargı organı, yasama organı ve yürürtme organı bir
biriyle çelişir, birbiriyle kamuoyu önünde çatışır, son haftalarda örneklerini gördüğümüz gibi. 

Onun için, bize göre, öncelikle bu konudaki Anayasa boşluğu giderilmelidir; ilkeler, kurallar, 
yöntemler ve devlet ve'kamü yararının nasıl gözetileceği belirgin bir biçimde Anayasa kurallarına 
bağlanmalıdır. 

Özelleştirmenin son zamanlardaki uygulamasıyla ilgili en yaygın ve haklı eleştirilerden, ya
kınmalardan biri, bazı KİT'lerin -işletme değerini, fabrika değerini karşılamak şöyle dursun- arsa 
değerini bile karşılayamayacak kadar düşük bedellerle özeli eştirilmek istenmesidir. Burada, bir so
ru aklıma geliyor: Sayıştay ne güne duruyor! Anayasanın 160 inci maddesine göre, Sayıştay, genel 
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ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adı
na denetlemekle yetkilidir. Oysa, bildiğim kadarıyla, bu yasada Sayıştay yoktur, bundan önceki uy
gulamalarda da Sayıştay denetimi yoktur. Bu konuda sorumluluk -beni mazur görün- Hükümetten 
önce Büyük Millet Meclisine düşmektedir. Büyük Millet Meclisi, evvela, kendi adına devlet gelir 
ve harcamalarını denetlemekle görevli olduğu Anayasada belirtilmiş olan Sayıştayı devreye sok
mak zorundadır; yoksa, devlet malı kapanın elinde kalır. (DSP, CHP ve RP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, tabiî bizim Meclisteki sayımız önerge vermeye bile yetmiyor; ama, hiç 
değilse, düşük bedelli özelleştirmelerden duyulan kuşkuların, kaygıların ve eleştirilerin giderilme
si için, bu kanun teklifine, mutlaka, Sayıştayı denetçi olarak devreye sokacak bir hüküm konulma
lıdır. 

Dünyada, özelleştirmenin yaygın kabul gören bazı ilke ve amaçları vardır; bunlardan biri, 
özelleştirmenin yeni yatırımlar için devlete kaynak sağlamasıdır. Oysa, bizde, hükümetler, -Ana
vatan Partili arkadaşlarım beni mazur görsünler, yalnız Doğru Yol Partisi ile Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Hükümeti değil, hükümette bulunduğu sırada Anavatan Partisi de- yeni yatırımlara kaynak 
yaratmak için değil, sadece cari harcamalar ve bütçe açığına yama için özelleştirme eğilimindedir. 
Hele bugünkü Hükümet, "bütçede şu kadar açık var, biz şu şu kuruluşları bu yıl özelleştireceğiz ve 
bütçe açığını kapatacağız" diye bunu açıkça ifade etmektedir. Yani, bunu bir yama olarak görüyor
lar. O yama ancak bir yılı çıkanr. Peki, önümüzdeki yıllarda bütçe açıklan nasıl kapatılacak, eğer . 
sağlıklı ve kalıcı çözümler getirilmezse?! Bu, insanın aklına, ister istemez, "aç insana balık ver
mektense balık tutmayı öğretmek gerekir" diyen ünlü bir Çin atasözünü getiriyor. Hükümetin de, 
bütçe açıklannı, bir yıllığına, sanki aç insana balık verir gibi, yama olarak kullanmak yerine, hiç 
değilse KİT'leri özelleştirinceye kadar verimli çalıştırmanın ve o şekilde ulusal ekonomiye bir ka
zanım sağlamanın yollannı araması gerekir. Aksi halde, bütçe açığını kapatmak için, o amaçla 
özelleştirme yapmak tipik bir mirasyediliktir. Bu, mirasyedi bir gencin, kumar borcunu ödeyebil
mek için atalarından kalan malı mülkü satışa çıkarmasıyla eşanlamlıdır. 

Yine, dünyada özelleştirmeye öncülük eden ve katkıda bulunan ülkelerde benimsenen bir baş-
1 ka önemli ilke, özelleştirilen KİT'lerde paydaşlığın, topluma hakça ve geniş ölçüde yayılmasıdır. 

Oysa, bizde, işbaşında bulunan Hükümet tam tersi uygulama yapıyor; paydaşlığın halka, topluma 
yayılması yerine özelleştirmede blok satışlara ağırlık veriyor. 

Yine, özelleştirmeyle ilgili olarak dünyada kabul gören yaygın bir ilke, özelleştirme konusun
da, paydaşlık bakımından, özelleştirilecek kuruluşlarda çalışanlara öncelik verilmesidir. Bizim hal
kımızda bu bakımdan çok kıvanç verici bir bilinç var. Birçok işçi, özelleştirilmek veya kapatılmak 
istenen işyerlerinin kendilerine devredilmesine talip; "biz bunun sorumluluğunu üstümüze almaya 
hazmz" diyorlar; fakat, o seslere ve o isteklere de kulak verilmiyor. 

Bu teklifte beni sevindiren bir hüküm yer alıyor. Sadece bir konuda da olsa, çalışanlara ve o 
konuyla ilgili üreticilere ağırlık veriliyor ve "tanmsal imalat sanayiinin özelleştirilmesinde, çalı
şanlara, kooperatiflere, kooperatif birliklerine, üreticilere, üretici örgütlerine öncelik tanınacaktır" 
deniliyor; ama bunun da kâğıt Üzerinde kalacağından kaygı duyuyorum. Çünkü, bildiğiniz gibi, Süt 
Endüstrisi Kurumu tesislerine, Et ve Balık Kurumu tesislerine buralarda çalışanlar talip olduklan 
halde, bu talepleri şimdiye kadar hiç dikkate alınmamıştır. 

Yine, özelleştirmeyle ilgili, dünyada yaygın ve sağlıklı bir ilke, bir devlet işletmesi özelleşti
rilmeden önce, hükümetin ve ilgili kuruluşun, o işletmede çalışan insanlara danışması, onlarla uz
laşma yollannı aramasıdır. 
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Bildiğiniz gibi, Avrupa'da özelleştirmeye ilk olarak İngiltere öncülük etmiştir. İngiltere bu ko
nuda çok dikkatli ve duyarlıdır; fakat ona rağmen, Avrupa Birliği Mahkemesi, İngiltere Hüküme
tinin bu duyarlılığını yeterli görmemiş ve geçenlerde aldığı bir kararla da "sen, İngiltere Hüküme
ti olarak, özelleştireceğin kuruluşlarda, daha önce "çalışanlara danışma" kuralını ihlal ediyorsun,, 
diye, Hükümeti, âdeta eleştirmiştir. 

Yine, özelleştirme yoluna giden ülkelerde, tekelleşmeyi önlemeye büyük önem verilir. Bizde, 
bu, Anayasada da yer almakta olduğu halde, şimdiye kadar Hükümetin gösterdiği niyetler, özellik
le bu blok satışlar yoluyla tekelcilik yolunu açacak niteliktedir. 

Yine, bu, özelleştirmeye öncülük eden ülkeler, stratejik önem taşıyan sektörlerdeki özelleştir
melerde büyük duyarlılık gösterirler; özellikle bunların tekellere gitmesi, hele yabancı sermaye 
egemenliği altına girmesi karşısında ciddî önlemler alırlar. Bizde ise, bu konularda hiçbir duyarlı
lık, hiçbir dikkat gösterilmiyor. 

Öte yandan, Hükümetin, özelleştirme konusuna salt ekonomik açıdan yaklaştığı anlaşılıyor. 
Tabiî, ekonomik açıdan yaklaşmak önemli; fakat, bazı sektörlere sadece ekonomik açıdan yaklaş
mak son derecede sakıncalı. Çünkü, öyle bazı işletmeler olabilir ki, onların zarar ederek bile ya
şamlarını devlet sektöründe sürdürmesi, sosyal açıdan, siyasal açıdan, hatta güvenlik açısından bü
yük değer taşır. 

Dün, burada, Maden İlçesinden geniş bir heyet vardı; beni de ziyarete geldiler, herhalde diğer 
partilerin gruplarını da, fırsat buldularsa, ziyaret etmiş olmalılar. Onların söylediği şu: "Maden, 
Güneydoğu Anadolu'da bölücü terörün sızamadığı sayılı yerlerden biri; ama, eğer zarar ediyor di
ye Maden'deki bakır işletmesi kapatılırsa, burası da PKK'ya teslim olabilir." 

Kendileri açısından bunu söylemiyor işçiler, "bize, müessesemiz Etibank başka yerlerde iş ve
riyor; biz aç ve açıkta kalmayacağız; ama, Maden'in bütün çarşısı kapanacaktır, esnafı yok olacak
tır ve Maden İlçesi, ilçe merkezi yok olacaktır" diyorlar. Bu, Türkiye'de çok ciddî sorunlar yarata
bilir, siyasal açıdan da, güvenlik açısından da; ama, Hükümet, konulara bu açıdan bakmıyor. 

Karabük, buna başka bir örnek; Karabük, Zonguldak taş kömürü işletmeleri... Bunların ürün
leri, stratejik açıdan, güvenlik açısından, bağımsızlık açısından son derecede önemlidir; ama, Hü
kümet, hiç ciddî bir inceleme yapmadan, "bunları da özelleştireceğim, özelleştirme de yetmez, ka
patacağım" diyor. "Karabük iflah olmaz halde, biz Karabük'ü kapatacağız" diye ortaya çıktılar, 
Hükümetin her iki kanadı da bunu destekledi; ama, toplumun değişik kesimlerinden, uzmanlardan 
gelen seslere kulak verdiklerinde, nihayet, çok küçük yatırımlarla, Karabük'ün kısa sürede zarar
dan kurtulup, kâra geçirilebileceğini öğrenmiş gibi görünüyorlar. Ama, diyelim ki, tamamen zarar
dan kurtulmadı; acaba Türkiye'nin, demir-çelik gibi, stratejik açıdan yaşamsal önem taşıyan bir 
alanda, bir ölçünün ötesinde dışarıya bağımlı olması, ulusal yararla bağdaşır mı? Bunun da düşü
nülmesi gerekirdi. 

Petlas, birçok başka KİT gibi, bile bile zarara sokulmuştur. Bu zararlardan da ne işçiler sorum
ludur ne teknik eleman sorumludur ne de yöneticiler sorumludur; doğrudan doğruya KİT'lerin iç 
işlerine kendi çıkarları doğrultusunda karışan hükümetler, iktidarlar ve politikacılar sorumludur. O 
halde, ilk iş olarak, politikacıların eli, iktidarların eli KİT'lerden çekilmelidir; o zaman ne Petlas 
zarar eder ne Karabük zarar eder. 

Petlas zarar eder diye kapatılacak da ne olacak? Türkiye, kendi ordusunun, silahlı kuvvetleri
nin, kendi askerî uçaklarının lastik ihtiyacı için bile başka ülkelere, yabancı ülkelere muhtaç duru
ma gelecek. 
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Öte yandan, önümüzdeki kanun teklifinde, katılımcı demokrasiye tamamen ters düşen bir ör
gütlenme öngörülüyor. Tamamen Başbakanlığa bağlı bir özelleştirme idaresi başkanlığı kurulacak; 
bunun da üstünde, bir özelleştirme yüksek kurulu oluşacak. Bu, yine Başbakanın başkanlığında, 
Başbakanın uygun göreceği 3 bakan ile özelleştirme idaresi başkanından oluşuyor. Bu ne demek
tir; özelleştirme kararlarını, tek başına, şu toplantıya gelme zahmetine bile katlanmayan Başbakan 
verecek demektir (DSP, RP ve CHP sıralarından alkışlar) ve hiç denetlenmeden, Meclis adına Sa
yıştay denetimi bile olmaksızın, bir sayın başbakan, tek başına, Osmanlı döneminde padişahlara bi
le tanınmamış olan bir yetkiyi kullanacaktır, eğer, Büyük Millet Meclisi buna izin verirse. 

Şu aşamada, hiç değilse, Sayın Çiller Hükümetinin programında yer alan, ekonomik ve sosyal 
konsey kurulmuş olsaydı, manevî ağırlığıyla, o konsey, bir ölçüde bir denetleme, frenleme ve sağ
duyu unsuru olarak görev yapabilirdi. Maalesef, o da yerine getirilmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, dediğim gibi, KİT'lerin, öncelikle -ister özelleştirilecek olsun ister ol
masın- iktidarların ve politikacıların karışmacılığından kurtarılması ve serbest rekabet ortamında 
çalışmasının sağlanması gerekir. O zaman, bazı kuruluşlar ille özelleştirilecekse, onların daha yük
sek bedelle özelleştirilmesi de güvence altına alınmış olur. 

Özelleştirmede -gene, ANAP'lı arkadaşlarımızdan özür dilerim- ANAP hükümetlerinin de, 
DYP-SHP Hükümetinin de bir hareket noktası vardı: Evvela, iyi çalışan, yüksek kâr eden kuruluş
ları özelleştirmek. 

Bunun, o kuruluşlarda çalışanların maneviyatı üzerinde son derecede olumsuz bir etkisi olu
yor; ister istemez "biz burayı kârlı çalıştırırsak, ekmeğini yediğimiz bu müessese kapanacak" diye 
düşünüyorlar ve başlarının üstünde Demokles'in kılıcı gibi "özelleştirme" tehdidi asılı olduğu için, 
o işletmelerin geleceğine de yatırım yapılamıyor. Oysa, eğer özelleştirme sürecine çalışanların et
kin demokratik katılımı sağlanacak olsa, bu yargılar da, bu kaygılar da ortadan kalkar, o işletmede 
çalışanlar "zararı yok, burası özelleştirilse de, yine benim söz hakkım olacak, yine benim çalışma 
hakkım olacak" diyebilirler. 

Değerli arkadaşlarım, KİT' 1er karışmacılıktan kurtarılırken, onları zarardan da kurtarmanın 
çok basit bir yolu var. Birçok KİT'in elinde, henüz ekonomik açıdan değerlendirilmemiş, ama pi
yasa değerleri çok yüksek geniş araziler var. İşletme özelleştirilmek yerine, o araziler özelleştirile-
bilir, satılabilir ve onların parasıyla bütçe yamanmaz, o KİT'lerin zararları kapatılabilir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Efendim, size ek süre veriyorum; lütfen konuşmanızı bitirin. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla)- Teşekkür ederim müsamahanıza, bitirmek üzereyim. 
Bu arada, bir özelleştirme fonu kurulması öngörülüyor. Türkiye'nin, denetimsiz fonlardan ne

ler çektiği son yıllarda görülmüştür. Şimdi, devletin sırtından... 
Efendim, Devlet Bakanı Sayın Şevki Erek'ten şimdi bir not geldi: "Sayın Başbakanımız mü

zakereler başladığında buradaydı. İstanbul'da, harp okulları diploma ve ödül törenine gittiler, dö
necekler" diyorlar. 

Bu, bence mazeret değil; burada, devletin malı, mülkü görüşülüyor!.. (DSP, ANAP ve RP sı
ralarından alkışlar) Yani, bu kadar karışık bir dönemde, devlet yöneticilerinin vakitlerini nasıl tö
renlerde harcadıklarını anlayamıyorum, beni mazur görsünler!.. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Sancak töreni, bayrak töreni Sayın 
Ecevit... 
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BÜLENT ECEVİT(Devamla)- Değerli arkadaşlarım, başka bir bakan da gidebilir. Burada, 
bizzat Sayın Başbakanın çok önem verdiği bir konu görüşülüyor ve kim vurduya getiriliyor; dedi
ğim gibi, devletin malı mülkü, gümrükten mal kaçırır gibi, devletin elinden alınmaya kalkışılıyor. 

Şimdi, özelleştirme fonu... Değerli arkadaşlarım, yine burada hiçbir denetim olmayacak. El
den çıkarılan bütün devlet işletmelerinden elde edilen gelir, o fonlarda toplanacak ve o fonlarda bi
riken paranın nasıl kullanılacağı, tek bir kişinin takdirine bağlanacak. Dediğim gibi, demokratik ol
mayan Osmanlı döneminde, padişahların mirî mülk üzerindeki tasarrufları bile, böylesine, dene
timden uzak değildi; Osmanlı'nın Divanı Muhasebatı, cumhuriyet Türkiye'sinin Sayıştayından çok 
daha etkiliydi. 

Saygılar sunarım. (DSP, ANAP, SHP, RP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 

ikinci kişisel konuşmayı Sayın Muharrem Şemsek yapacaklardır; buyurun Sayın. Şemsek. 

Sayın Şemsek, süreniz 10 dakikadır. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum)- Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 

üyeleri; görüşülmekte olan özelleştirme kanun teklifi üzerinde şahsî düşüncelerimi arz etmek üze
re söz aldım; Yüce Heyete saygılarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu özelleştirme konusu, Türkiye'de uzun bir süredir tartışma konusu olan 
meselelerimizden biridir. Özellikle 1983 senesinden sonra özelleştirme adıyla tartışılan bu konu, 
aslında ülke siyasî gündemine 1983'ten önce girmiştir. Yani, bazı siyasî parti yetkilisi sözcü arka
daşlarımız bu konuda bir tarih saptırması yapıyorlar, onu düzeltmek için ifade ediyorum. Bu konu 
12 Eylül öncesi siyasî hayatımızda da tartışılan konulardan biridir. 12 Eylül öncesinde faaliyet gös
teren siyasî partilerimizden Milliyetçi Hareket Partisi başta olmak üzere -ki, çalışanların, işçilerin 
fabrikalara ortak edilmesi tezi ve millet sektörü tezi ile- ve aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi
nin de buna benzer bir tezinin siyasî gündemimizde olduğunu, Türk siyasî hayatını yakından takip 
edenler bilirler. Bu bakımdan, bu objektif tespiti öncelikle ifade etmek istiyorum. 

Özelleştirmeyle ilgili bugün yaşadığımız kargaşa da fevkalade manidardır. Bugün karşılaştığı
mız konu bize iki şeyi gösteriyor: Ya Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, iktidarda bulunan siya
sî heyet olarak kanun çıkarmayı bilmiyoruz, kararname çıkarmayı bilmiyoruz ya da Anayasa Mah
kemesi görevini yanlış yapıyor. Bu iki şeyin de Yüce Meclis tarafından vuzuha kavuşturulması la
zımdır. Gerçekten, herhalde ya Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun yapmayı bilmiyor, bilemiyo
ruz, iktidarlarımız, hükümet üyelerimiz kararname çıkarmayı, kanun çıkarmayı, kanun taslağı ha
zırlamayı bilmiyor ya da Anayasa Mahkememiz yanlış karar veriyor, mevzuata aykırı karar veri
yor. Bu durumun da vuzuha kavuşması lazımdır. 

Yüksek Mahkemenin kararları saygıya değerdir. Ancak, ben bu bölümde ifade etmek istiyo
rum ki, Anayasa Mahkememizin, özellikle bugünkü Anayasamız çerçevesinde yürütmeyi durdur
ma kararı verme yetkisi tartışmalıdır ve tartışılmalıdır. Mevcut Anayasa madde metinlerine göre, 
gerekçelerine göre, Anayasa Mahkemesinin yürütmeyi durdurma karan vermesi mümkün görülme
mektedir, mümkün değildir; ama, Anayasa Mahkememiz, yorumlarla, yürütmeyi durdurma karan 
vermektedir. Bunun da hukuk düzenimizde açıklığa kavuşturulması lazımdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, yetmiş yıllık cumhuriyetin eseri, hatta daha ön
ce, Osmanlı İmparatorluğundan beri, Türklerin, Türk Devletlerinin ve millet fertlerinin müşterek 
gayretleriyle, vergileriyle ortaya çıkmış olan tesislerin satışıyla ilgili kanun teklifini görüşüyoruz. 
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Bugünkü 60 milyon Türk insanının el emeği, göz nuru, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yetmiş yıl
lık mesaisi, Osmanlı imparatorluğu dahil, önceki devletlerimizin emeği neticesi bize intikal etmiş, 
bugüne gelmiş olan müesseselerin satışıyla ilgili bir kanun teklifini görüşüyoruz ve bu derece 
ehemmiyeti olan, bu derece geniş kitleleri alakadar eden özelleştirmeyle ilgili kararlan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin tamamının kararma değil, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çoğunluk ka
rarına bağlamaya çalışıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu konudaki tartışmaların bitmesi mümkün değildir. Bu konudaki tartış
maların bitebilmesi için, Türkiye'de önce özelleştirmeyle ilgili referandum yapılmalıdır; yani, 
Türk Milletine, "bugüne kadar, el emeği, göz nuruyla meydana getirmiş olduğu bu KİT'leri, bu 
devlet mallarını, millet mallarını satmak istiyor mu, istemiyor mu?.." konusu sorulmalıdır. Meclis
teki çoğunluğuna dayanarak, herhangi bir iktidar, mevcut tesislerin satışına karar verebilir; bu, bel
ki hukuka da uygun olabilir; ama, siyaseten ve ahlaken, bu konularla ilgili karar vermek doğru de
ğildir. Hele, bu konularda karar verirken, bugün iktidar olmuş olan bir siyasî heyete bu yetkiyi ve
rirken, gelecekte muhtemel olan siyasî iktidarların muhtemel kararlarına şimdiden ipotek koyma 
anlayışları da doğru değildir. 

Diyelim ki, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, biz, gelecekte iktidar olursak; bu tesisleri biz sat
tırmak istemiyorsak, hatta satılmış olanları da geri almak istiyorsak, bizim elimizi kolumuzu bağ
layacak şekilde konuyu uluslararası hukuk ilişkilerine sokarak müeyyideler getirmek de, hiçbir si
yasî iktidarın hakkı değildir. Bu bakımdan da mesele yanlıştır ve gelecekteki siyasî iktidarların, bu
günkü iktidarların yapmış olduğu özelleştirmelerle satılmış olan tesislerden, satışını uygun görme
diklerini geri alma yollan şimdiden tıkanmamalı ve hiç değilse bu kanun teklifinde, bu konuda da 
açıklık bulunmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, bugün, iktidarlar, özelleştirmeye -getirilen kanun teklifinde kısmî olarak 
belirtilen- verimlilik ilkesinden baktıklannı ifade etseler de, esas olan iki şey vardır: Bunlardan bi
risi, "zarar eden KİT'leri elimizden çıkaralım da, ne olursa olsun; zarar eden KİT'leri elimizden çı
karalım da, kim alırsa alsın" anlayışı, diğeri de, "kâr eden KİT'leri mümkün olduğu kadar fazla pa
rayla satarak, bugünkü bütçe açıklannı kapatalım" kaygısı ve endişesidir. Bugün getirilen kanun 
teklifinde de bunun sezilmesi mümkündür. Verimlilik gibi ek birtakım gerekçeler ortaya konmuş 
olmasına rağmen, müteakip maddelerde takip edilen usul bakımından, bu, hissedilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, iktidarlann, "zarar eden KİT'leri bir an önce elden çıkaralım" anlayışı doğ
ru değildir. KİT'ler elden çıkanlabilir, özelleştirme yapılabilir; buna biz karşı değiliz, ama, bunda
ki usul, esas ve ilkeler önemlidir. 

iktisadî devlet teşekküllerine ait fabrikalann, işletme tesislerinin ve bunun gibi ekonomik ku-
ruluşlann, öncelikle çalışan işçilere satılmasında, yöre halkına ve vatandaşlanmıza belli ilkeler çer
çevesinde pay verilmesinde fayda vardır. 

Özelleştirme, sanayi demokrasisinin temini, mülkiyetin tabana yayılması, üretim ve verimlili
ğin artınlması, KİT'lerin arpalık olmaktan ve yer yer de ülke ekonomisine yük olmaktan çıkanl-
ması, kamu açıklan ile enflasyon için sebep teşkil etmekten kurtanlması için faydalı olabilir. An
cak, bunun, ifade etmeye çalıştığım ilkelerinin objektif tespit edilmesi lazımdır. 

BAŞKAN- Sayın Şemsek, size de konuşmanızı tamamlamanız için 2 dakika ek süre veriyo
rum efendim; buyurun. 

MUHARREM ŞEMSEK (Devamla)- Özelleştirmeden anlaşılan, bu kanun teklifinde olmadı
ğı şekliyle, şirketlerin, çalışanlanna, yöre halkına ve halka, bir müteşebbis yatınmcı grup önderli-
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ğinde satılması olayı olmalıdır. Devlet, aynı zamanda, sattığı şirketteki yönetim anlayışı gelişince-
ye kadar, hisse alanların mağdur olmalarını önlemek ya da hisselerin belirli kişilerde toplanmama
sını sağlamak için, şirkete müdahale edebilmek amacıyla, imtiyazlı hisseyi de elinde bulundurabil-
melidir. 

Kuruluşları, bugün, iktisadî kuruluşlar, sosyal kuruluşlar ve stratejik kuruluşlar olarak üçe 
ayırmak mümkündür. Özelleştirmeyle ilgili kuruluşları da, iktisadî kuruluşlar, sosyal kuruluşlar ve 
stratejik kuruluşlar olarak değerlendirerek, özelleştirmeye, öncelikle iktisadî kuruluşlardan başlan
malı, daha sonra sosyal kuruluşlara ve bilahara stratejik kuruluşlara gidilmelidir. 

Bugün getirilen kanun teklifinde görüldüğü ve öngörüldüğü üzere özelleştirmenin en önem
li mahzurlarından biri de, satılan bu tesislerin gelecekte millîleştirilmesine mani olma durumudur; 
bunun da mutlaka açıklığa kavuşturulması lazımdır. 

Değerli milletvekilleri> piyasa güçlerinin ekonomiyi harekete geçirmesine izin vermeye, ülke
ye yabancı sermayenin girmesine, üretkenlik ve verimliliğinin artırılmasına, mal ve hizmetlerin ka
lite, miktar ve çeşitliliğinin artırılmasına, sanayi mülkiyetini tabana yaymaya, sermaye piyasasını 
geliştirmeye, KİT'lerin bütçe üzerindeki yükünü hafifletmeye sebep olması bakımından özelleştir
me yapılmalıdır; ama, bu amaçların ve bu ilkelerin tamamını kapsamayan bir özelleştirme, özelleş
tirme sayılamaz. 

Ülke imkânlarının yabancılara satılması konusunda da ciddî hassasiyetler gösterilmelidir. 
Özellikle stratejik kuruluşlarda, bu tür satışlarla alakalı olarak, yabancılara kesinlikle yüzde 30'un 
üzerinde hisse verilmemelidir; ki, dünya uygulamalarında da durum budur. 

BAŞKAN- Efendim, lütfen son cümlelerinizi söyler misiniz... Rica ediyorum... 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla)- Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlar, getirilen kanun teklifinde özelleştirmeyle ilgili ana bir tarif yoktur; bu, ta

mamlanmalıdır. Kanunun, açık ve net şekilde, "özelleştirme nedir, ne değildir"i tarif etmesi lazım
dır. Çeşitli maddelere serpiştirilmiş dağınık bölümler vardır; ama, "özelleştirme şudur" diye bir 
maddeyle tarif edilmesi lazımdır. 

Özelleştirilecek kuruluşlar belli değildir. Dün, Plan ve Bütçe Komisyonunda Değerli Bakanı
mıza, ben, bu konuyu öğrenmek maksadıyla bir soru tevcih ettim. Özelleştirme İdaresi Sayın Baş
kanı bize bunu ileteceklerini belirtiler; onu bekliyorum; inşallah iletir. Bu konuda, hangi kuruluş
lar özelleştirilecek, kim, nasıl özelleştirilecek; bununla ilgili bir tespit yapılmış değil. Bu kanun 
tekilifine özelleştirilecek kuruluşlarla ilgili bir liste eklenmelidir. 

BAŞKAN-Lütfen cümlenizi tamamlar mısınız efendim... Rica ediyorum... 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla)- Bu kuruluşlarda çalışanlarla ilgili, çalışan personelin öz

lük haklarıyla ilgili iyileştirmeler getirilmeli; hanımlarda 50, erkeklerde 55 yaşını tamamlamış 
olanların emekli edileceği konusunda yeniden düzenleme yapılmalıdır. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu, Özelleştirme İdaresi, Özelleştirme Fonuna 400'e yakın eleman 
getirilmektedir, kadro tahsis edilmektedir. Bugün Hükümet tasarruf yapmakta; ama buna mukabil, 
bu kanun teklifiyle yeni kadrolar getirilmektedir. Bunun yerine, çeşitli dairelerde çalışan mevcut 
elemanlar değerlendirilmelidir; bu, daha faydalı olur. 

Ayrıca, kapalı kapılar ardında özelleştirme yapılmamalıdır. Bununla ilgili açıklık getirilmeli
dir. Gerçi, kanun teklifinde şeffaflık diye bir bölüm vardır; ama, ne olduğu belli değildir; bunun da 
açık ve net olarak ortaya çıkarılması lazımdır. Bugün, Et ve Balık Kurumunun özelleştirilmesinde, 
Yozgat'ta, Elazığ'da yaşanan hadiselerin bir başka yerde yaşanması... 
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BAŞKAN- Efendim, lütfen! Süreniz doldu... 

MUHARREM ŞEMSEK (Devamla)- Sayın Başkanım, hemen bağlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, teklifte, satışlardan elde edilecek paranın ne olacağıyla ilgili açıldık da 
yoktur. Bunun da açıklığa kavuşturulması, özelleştirmeden elde edilecek gelirin, yöre halkının eko
nomik imkânlarının geliştirilmesi, ülkenin kalkınması için kullanılması faydalı olur diye düşünü
yoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Şemsek. 

Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın; Özelleş
tirme Kanunu Teklifinin tümü üzerinde yapılan müzakereler tamamlanmıştır. 

Yalnız, maddelere geçmeden önce, usulle ilgili iki tane önerge var; onları, geliş sıralarına gö
re okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

26.7.1994 günü Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen 699 sıra sayılı "Özelleştirme" Kanu
nu Teklifinin, daha önce Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilen kanun hükmünde ka
rarnamelerle aynı mahiyette olması sebebiyle, Anayasaya uygun olup olmadığının Anayasa Ko
misyonunda görüşülmesi gerekirken, bu işlem yapılmamıştır. ._. 

Anayasa Komisyonunun görüşünün alınmasını teminen, söz konusu teklifin Anayasa Komis
yonuna iade edilmesini arz ye teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Hasan Korkmazcan Şerif Bedirhanoğlu M. Oltan Sungurlu 

Denizli Van Gümüşhane 

Engin Güner Rüştü Kâzım Yücelen İlhan Kaya 

İstanbul İçel İzmir 

UğurAksöz 

Adana 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Özelleştirme ile ilgili 699 sıra sayılı yasa teklifi, bütünü bakımından Anayasanın 5 inci, 10 un
cu, 47 nci ve 167 nci maddelerine aykırıdır. Gerekçeleri, ilişikte açıklanan Anayasaya aykırılık ko
nusunun, İçtüzüğün 85 inci maddesi uyarınca oylanmak üzere görüşülmesini dileriz. 

Saygılarımızla. 

Uluç Gürkari Coşkun Gökalp Hasan Akyol 

Ankara Kırşehir Bartın 

Faik Altun İstemihan Talay 

Antalya İçel 
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Gerekçe: 
1-Anayasanın 5 inci maddesine aykırılık: 
Anayasanın 5 inci maddesi, "Devletin temel amaç ve görevleri" arasında "Türk Milletinin ba

ğımsızlığını... korumayı" en başta saymıştır. 
Bağımsızlık, bir devletin varlık nedenidir. Siyasal bağımsızlık, bayrak, ulusal marş ve ben

zeri gibi çeşitli simgelerle ifade edilirse de, siyasal bağımsızlığın bu çeşit simgeler ötesinde sürek
li ve kalıcı olmasının önkoşullarından biri ekonomik bağımsızlıktır. 

Bu nedenle, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ekonomik 
bağımsızlık açısından önem taşıyan alanlarda "kamusal tekeller" kurmuş ve bu işletmeleri yerli ya 

, da yabancı hiçbir özel girişime açmamıştır; ancak, burada göz.önünde tutulması gereken ilke, ön
celikle ekonomik bağımsızlıktır. Ekonomik bağımsızlık açısından yaşamsal önem taşıyan kamusal 
tekellerin özelleştirilmesiyle doğacak, "özel tekeller"in yaratacağı iktisadî sakıncalar yanında asıl 
tehlike, ekonomik bağımsızlığın kaleleri olan bu işletmelerin özelleştirilmesinin devletin ekono
mik bağımsızlığına ipotek getirecek olmasıdır. 

2- Anayasanın 10 uncu, 47 nci ve 167 nci maddelerine aykırılık: 
Anayasanın 167 nci maddesinin birinci fıkrası ile "...piyasalarda fiilî veya anlaşma sonucu do

ğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önleme" görevi devlete verilmiştir. 
Ayrıca, 47 nci madde ile de, "kamu hizmeti niteliği taşıyan teşebbüsler"in, kamu yararının zo

runlu kıldığı hallerde devletleştirilmesine olanak tanınmıştır. 
Anayasal görevi tekelleşmeyi ve kartelleşmeyi önlemek olan Hükümetin kendi eliye özel te

kel yaratılmasına olanak veren söz konusu kararname, Anayasanın 167 nci maddesine aykırıdır. 
Devlete ait bir tekelin özelleştirilmesi, Anayasada öngörülmüş bir yol değildir. Bununla bir

likte, "tersine işlem kuramı"ndan hareketle, 47 nci maddenin özelleştirmeye olanak verdiği kabul 
edilse dahi, bunun açık ve ayrıntılı olarak kanunla düzenlenmesi gerekir. Devir yetkisinin, bu ya
sayla yapılmak istendiği gibi, Özelleştirme Yüksek Kuruluna da bırakılması Anayasaya aykırıdır. 

Nihayet, anılan yasa, genelinde, Anayasanın 10 uncu maddesinin son fıkrasında öngörülen 
"eşitlik" ilkesine ters düşmektedir. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, bu iki önerge de usulüne uygun önerge olmadığı için işleme 
koymuyorum. 

Efendim, Sayın Hasan Korkmazcan ve arkadaşlarının önergesini şu nedenle işleme koymuyo
rum: Biliyorsunuz, kanun tasarı ve tekliflerinin komisyonlara havale yetkisi, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanına aittir. Eğer, bu havalede bir eksiklik varsa, o zaman, havale yapıldıktan son
ra Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden birisi buna Genel Kurulda itiraz eder. O nedenle, bu 
safhada bunu işleme koymam mümkün değil. 

Sayın Uluç Gürkan ve arkadaşlarının önergesine gelince: İçtüzüğün 85 inci maddesinde, "Bir 
kanun tasarı veya teklifinin Genel Kuruldaki görüşülmesi sırasında tasarı veya teklifin belli bir 
maddesinin Anayasaya aykırı olduğu..." şeklinde bir ifade var. Bu önergede, teklifin herhangi bir 
maddesinin Anayasaya aykın olduğundan bahsedilmemiş, tümünün Anayasaya aykırı olduğu şek
linde bir ifade kullanılmıştır. Bu itibarla, bu önergeyi de işleme koymuyorum. 

I I I . -Y O K L A M A 
BAŞKAN- Teklifin tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. Maddelere geçilmesini oylayaca

ğım; ancak, yoklama istemiyle ilgili bir önerge vardır; önergeyi okutup, önergede imzası bulunan 
sayın milletvekillerininin salonda bulunup bulunmadıklarını arayacağım. Yalnız, daha önce de 
yaptığım bir uygulama var sayın milletvekilleri; yoklama isteyen arkadaş, kendi ilinin yoklaması 
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yapıldığı sırada burada bulunacaktır. Aksi halde, burada bulunmazsa, yoklama istemi yok sayıla
caktır ve yoklamayı keseceğim. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, o takdirde... 
BAŞKAN- Daha önce uygulamasını yaptım; şimdi aynı şeyi tekrar müzakere etmek istemiyo

rum Sayın Şener, rica ediyorum... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Sayın Başkan, İçtüzüğe göre, yoklama isteyenlerin önce

den yoklamaları yapılır... 
BAŞKAN- Sayın Grup Başkanvekili, bakın, bunun İçtüzükte de yeri var; biz bunu uyguladık... 

Bakın, nasıl oluyor... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- ...ve onlar yoksa da, var sayılır. 
BAŞKAN- Hayır, sadece "tespit edilir" diyor. Kendi ilinde bir bakıyorsunuz "yok" yazılıyor 

buraya... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Hayır, "yok" yazılmaz, önce yoklama isteyenlerden baş

lanır, onların var oldukları tespit edilir... 
BAŞKAN- Lütfen Sayın Asiltürk... Ben bu konuda uygulamamı yaptım, benim uygulamam 

böyle. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Önce yoklama isteyenlerden başlanır, var oldukları tes

pit edilir... 
BAŞKAN- Sayın Asiltürk, yoklama isteyen arkadaş, yoklama sonucunu ciddiyetle burada 

beklemelidir; lütfen oturun, rica ediyorum... , 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Yeni usul çıkarmayın... 
BAŞKAN- Yoklama talebine ilişkin önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Salonumuzda ekseriyet yoktur; toplantı yetersayısının aranmasını, yoklama yapılmasını saygı

larımızla arz ederiz. 
Ali Oğuz Abdüllatif Şener Şinasi Yavuz 
İstanbul Sivas Erzurum 

Hüsamettin Korkutata Ömer Faruk Ekinci İsmail Coşar 
Bingöl Ankara Çankırı 

Hüseyin Erdal Ahmet Derin Abdullah Gül 
Yozgat Kütahya Kayseri 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

BAŞKAN- Şimdi, önergede imzası bulunan sayın milletvekillerinin salonda bulunup bulun
madıklarını tespit edeceğim: 

Ali Oğuz?.. Burada. 
Abdüllatif Şener?.. Burada. 
Şinasi Yavuz?... Burada. 
Hüsamettin Korkutata?.. Burada. 
Ömer Faruk Ekinci?... Burada. 
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İsmail Coşar?... Burada. 
Hüseyin Erdal?.. Burada. 
Ahmet Derin?.. Burada. 
Abdullah Gül?.. Burada. 
Mustafa Ünaldı?.. Burada. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya)- Şimdi, kendi ilinin yoklaması yapılırken bulunmayan bir 

milletvekili sonradan gelirse, o, yoklamaya dahil edilecek mi, edilmeyecek mi?.. 
BAŞKAN- Sayın Asiltürk, bakın, İçtüzüğümüzde emsal hükümler var; ben bu yorumu kendim 

yapmıyorum. Açık oylamayla ilgili hükümde, "açık Oylama isteyen üyelerden birisinin sonradan 
açık oylamaya katılmadığı belirlenirse, açık oylama talebi düşer" deniyor. Yoklama da bunun gi
bi. Aynı şekildedir. Rica ediyorum... Benim uygulamam böyle, arkadaşları da şimdiden ikaz edi
yorum. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)-Yoklama, açık oylama değil. 
BAŞKAN- Yoklamaya Adana ilinden başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN- Yoklama sırasında salonda olmayıp da sonradan gelen milletvekili arkadaşları

mın, beyaz bir kâğıda adım, soyadıru, seçim çevresini yazıp imzalayarak Divana göndermelerini ri
ca ediyorum. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, yoklama sırasında burada olmayıp da, daha 
sonra, burada olduklarına dair pusula gönderen arkadaşların isimlerini okur musunuz? 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Sayın Başkan, siz bu konuda bir usul getirdiniz. Getirdi
ğiniz bu usul gereği hareket etmeniz gerekir. 

BAŞKAN- Efendim, İçtüzüğe göre hareket ediyoruz. Kusura bakmayın... Her şey usulüne gö
re olsun. Sizi niye rahatsız ediyor!.. Siz hukuka daha saygılı bir insansımz... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Siz bir usul getirdiniz. Size saygınlık kazandırmak için... 
BAŞKAN- Efendim, İçtüzüğü yorumluyoruz; İçtüzük, her konuda açık seçik hüküm koyma

mış. Bu uygulamayı yapalım diye bizleri buraya seçmişler. Uygulamayı yaptığınız zaman da, İçtü
züğün ruhuna uygun bir uygulama yapmanız lazım. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, tutarlı olmanızı istiyoruz. Koyduğunuz ilkele
ri her konuda uygulamamzı istiyoruz. 

BAŞKAN- Efendim, ben zaten ilkeli bir insanım. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Bu konuda da ilkelerinize uyacağınıza inanıyoruz. 
BAŞKAN- Her sahada da uyuyorum. 
Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur. 
Grup başkanvekillerine soruyorum; ara mı verelim, yoksa saat 20.00'ye mi bırakalım? 
TURHAN TAYAN (Bursa)- Sayın Başkan, saat 20.00'de toplanalım. 
BAŞKAN- Efendim, aslında ara verebiliriz, yeni bir yoklama daha yaparız. Zaten çalışma sü

resi saat 19.00'da doluyor, saat 20.00'de otomatikman yeni çalışma süremiz başlıyor. 
Grup başkanvekillerinin de mutabakatıyla, saat 20.00'de toplanmak üzere birleşime ara veri

yorum. / 
Kapanma Saati: 18.07 

© — : • 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılına saati: 20.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: AH GÜNAYDIN (Konya), Işılay SAYGIN (İzmir) 

_ ~ © - ~ — • 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 129 uncu Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum. 

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

29 - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'in; Özelleştirme Kanunu Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (211142) (S. Sayısı: 699) (Devam) 

BAŞKAN- 699 sıra sayılı Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
runun tümü üzerindeki müzakarclcr tamamlanmıştı. Şimdi, görüşmelere kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerinde. 

Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)-Yoklama ne oldu? 
CEVAT AYHAN (Sakarya)-Yoklama yaptınız mı? 

BAŞKAN- Efendim, bu yeni bir oturum, o yoklama hükmü saat 19.00'a kadar geçerli. 
CEV AT AYHAN (Sakarya)- Sayın Başkan, nasıl yeni bir oturum, yoklama yapmanız lazım. 
BAŞKAN- Efendim, o yoklamanın hükmü saat 19.00'a kadar geçerli. 

. CEV AT AYHAN (Sakarya)- Siz, kendinize göre usul ihdas ediyorsunuz! 
SİNASİ YAVUZ (Erzurum)- Geçmişte hep yoklama yapılıyordu, yanlış uygulama yapıyorsu

nuz. 
BAŞKAN- İçtüzüğü iyi inceleyin. 
CEV AT AYHAN (Sakarya)-İnceliyoruz. 
BAŞKAN- Neyse, tartışırız... 
CEVAT AYHAN (Sakarya)-Tartışalım... 
ÖMER EKİNCİ (Ankara)-Sayın Başkan, burası derebeylik değil. 

BAŞKAN- 1 inci maddeyi okutuyorum: 
Özelleştirme Kanunu Teklifi 

Amaç, Kapsam ve İlkeler 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, bu maddede belirtilen ve Kanunun uygulanmasında "kuru

luş" adı ile anılacak olan, kamu iktisadî teşebbüslerinin, bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, 
işletme birimleri ile varlıklarının ve iştiraklerindeki kamu paylarının, kamu iktisadî teşebbüsleri 
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statüsü dışında kalmakla beraber sermayesinin tamamı veya yansından fazlası Devlete ve/veya di
ğer kamu tüzel kişilerine ait olan ticarî amaçlı kuruluşlarındaki kamu paylan ile bunlann varlıkla
rının ve iştiraklerindeki kamu paylannın ve Hazineye ait payların, 

Genel ve katma bütçeli idarelerin gördükleri kamu hizmetleriyle doğrudan doğruya ilgili ol
mayan varlıklarının, 

Verimlilik artışı ve kamu giderlerinin azaltılması amacıyla özelleştirilmesine, bu amaçla özel
leştirme Yüksek Kurulunun, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ve Özelleştirme Fonunun kurulma
sına ve özelleştirme uygulamalarına ilişkin hükümleri düzenlemektir. 

Özelleştirme uygulamalarında; 
a) Doğabilecek istihdam azalmaları ile ilgili olarak mevcut yasalarda ve toplu iş sözleşmele

rinde öngörülen tazminatlara ek olarak yeni bir "iş kaybı" tazminatının verilmesi, 
b) Kuruluşların özelliklerine ve içinde bulundukları koşullara göre özelleştirme yöntemlerinin 

belirlenmesi, . 
c) İşin niteliğine uygun ortaklık yapısının oluşturulmasının özenle gözetilmesi ve stratejik ko

nularda sermaye yapısının özelleştirme uygulamalarına başlanılmadan önce belirlenmesi, 
d) Oluşabilecek tekelci bir yapının olumsuz etkilerinin önlenmesi, 
e) Mülkiyetin yaygınlığının yanısıra, yönetim sorumluluk ve yetkilerini üstlenebilecek tecrü

beli ortak grubunun temini, 
f) Gerektiğinde stratejik konularda Devletin sahip olacağı imtiyazlı hisse oluşturulması, 
g) Kuruluşun özelliğine göre yerel girişimcilere öncelik sağlanabilmesi, 
h) Tabiî kaynakların mülkiyetinin değil, kullanma hakkının özelleştirilmesi, 
ı) Tarımsal imalat sanayiinin özelleştirilmesinde, üreticilere, çalışanlanna, kooperatiflere, ko

operatif birliklerine ve üretici birliklerine öncelik verilmesi, 
j) Özelleştirme sürecinin değer saptaması da dahil saydamlık içinde seyretmesi, 
İlkeleri gözönünde bulundurulur. Yukanda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda alınacak 

kararlarda öncelikler ile bunların tabi olacağı özelleştirme uygulamalarına ilişkin esas ve usuller 
kuruluşlann nitelikleri ve ülke ekonomisinin gerektirdiği koşullar da dikkate alınarak Özelleştirme 
Yüksek Kurulunca belirlenir. 

. BAŞKAN- 1 inci madde üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına Engin Güner söz istemişler
dir. 

Grup adına başka söz isteyen?.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Grubumuz adına Sayın Cevat Ayhın... 
BAŞKAN- Sayın Güner?.. Yok. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan, buyurun efendim. 
Sayın Ayhan, süreniz 10 dakika efendim. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya)- Sayın Başkan, benim bir de şahsî söz tale

bim vardı, ona sıra geliyor mu acaba? • 
BAŞKAN- Efendim, şahısları adına Algan Hacaloğlu, Uluç Gürkan ve Cevat Ayhan söz iste

miş. Eğer iki arkadaş söz almazsa, ondan sonra efendim. 
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GEVAT AYHAN (Devamla)-Teşekkür ederim. 

Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 699 sıra sayılı Özelleştirme Kanunu 
Teklifinin 1 inci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, özelleştirmeyle ilgili olarak burada müteaddit görüşmeler yaptık, Ana
yasa Mahkemesinde reddedildi, tekrar geldi. "Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur" de
dikleri gibi, şimdi bunu tekrar müzakere ediyoruz. Tabiî, bu yine Anayasa Mahkemesine gidecek 
ve yine reddedilecek. Çünkü, teklif alelacele hazırlanmıştır. Yani, görülüyor ki, Hükümetin ve 
özelleştirmeyi yönetecek olan ekibin bu mevzuda hiçbir hazırlığı yok. Türkiye'de on yıldır özelleş
tirme tartışılır, konuşulur; ama, maalesef meseleyi sevk ve idare edecek seviyede ne bilgi birikimi 
ne de yönetim kadrosu oluşmadığı görülmektedir. 

Şimdi teklifin 1 inci maddesini konuşuyoruz. 1 inci madde, amaç, kapsam ve ilkeleri ifade et
mektedir. Bu maddenin birinci paragrafının birinci kısmında, KİT'ler ve onların alt kuruluşları; 
müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri, varlıkları ve iştirak paylarının; ikinci kısmında, 
devlet veya diğer kamu tüzelkişilerine ait yüzde 50 ve üstünde hisseyle ortak oldukları ticarî kuru
luşlarda devlet payının, varlıkların ve iştiraklerindeki paylann özelleştirilmesi; ikinci paragrafta 
ise, genel ve katma bütçeli idarelerin hizmetleriyle ilgili olmayan varlıklan belirtilmektedir ki, bu
rada ifade edildiğine göre, lojmanlar ve yine kamu kuruluşlarına ait dinlenme tesisleri, kamplar ve 
benzeri kuruluşlann da bu bent zımnında satılacağı, yani özelleştirileceği istikametinde ifade edil
mektedir. Ancak, ben burada açık bir beyan görmedim; fakat, bu ifade bunlan da kapsayabilir, da
ha doğrusu kapsaması gerekir. Kısaca madde bunları getiriyor. 

Maddenin (a) bendinde; iş kaybı tazminatı getirileceği ifade edilmektedir. Tabiî, bunun ne 
miktarda olacağı belli değildir. 

(b) bendinde; "kuruluşların özelliklerine ve içinde bulunduklan koşullara göre özelleştirme 
yöntemlerinin belirlenmesi" denmektedir. Bu yöntemler nelerdir? 

(c) bendinde; "işin niteliğine uygun ortaklık yapısının oluşturulmasının özenle gözetilmesi ve 
stratejik konularda sermaye yapısının özelleştirme uygulamalanna başlanılmadan önce belirlenme
si" denmektedir. Ortaklık yapısı nasıl oluşacak? Stratejik konular hangileridir? 

(d) bendinde; "Oluşabilecek tekelci bir yapının olumsuz etkilerinin önlenmesi" denmektedir. 
Yani, âdeta "özelleştirmeyle tekelci bir yapı oluşacak, biz de onun olumsuz etkilerini pansuman 
tedavisiyle gidermeye çalışacağız" denilmektedir. 

(e) bendinde; "Mülkiyetin yaygınlığının yanı sıra, yönetim sorumluluk ve yetkilerini üstlene
bilecek tecrübeli ortak grubunun temini" denmektedir. Bu nasıl yapılacak; buna ait bilgi yok. 

(f) bendinde; "Gerektiğinde stratejik konularda devletin sahip olacağı imtiyazlı hisse oluştu
rulması" denmektedir. Buna kim karar verecek; Özelleştirme Yüksek Kurulu karar verecek. Baş
bakanın atadığı herhangi üç bakan ve Özelleştirme İdaresi Başkanı karar verecekler; Kurul bunlar
dan müteşekkil. 

(g) bendinde; "Kuruluşun özelliğine göre yerel girişimcilere öncelik sağlanabilmesi" amaç ve 
ilke olarak getirilmektedir; ancak, hangi kuruluşlar nasıl bir öncelikle yerel girişimcilere tevdi edi
lecek, buna ait bilgi bulunmaktadır. 

(h) bendinde "tabiî kaynaklann mülkiyetinin değil, kullanma hakkının özelleştirilmesi" hük
mü getirilmektedir. 
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(ı) bendinde "tarımsal imalat sanayiinin özelleştirilmesinde, üreticilere, çalışanlarına, koope
ratiflere, kooperatif birliklerine ve üretici birliklerine öncelik verilmesi" hükmü getirilmekte; ama, 
öncelik usulleri nedir, ölçüsü nedir belirtilmemektedir. 

(k) bendinde ise "özelleştirme sürecinin değer saptaması da dahil saydamlık içinde seyretme
si" hükmü getirilmektedir. Bu nasıl olacak, hangi ihale usulleri takip edilecek konularının da net
leştirilmesi gerekmektedir. 

Gene, "ilkeleri gözönünde bulundurulur" dedikten sonra, "Yukarıda belirtilen amaç ve ilkeler 
doğrultusunda alınacak kararlarda öncelikler ile bunların tabi olacağı özelleştirme uygulamalarına 
ilişkin esas ve usuller kuruluşların nitelikleri ve ülke ekonomisinin gerektirdiği koşullar da dikka
te alınarak Özelleştirme Yüksek Kurulunca belirlenir" diye yine muğlak, keyfîliğe ve indî takdir
lere açık bir hüküm getirilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, kim ne derse desin, son on yıl için yarın tarihçi hüküm verdiği zaman, geç
mişi tetkik ettiği zaman -hatta ve hatta son onyedi yıl için söylüyorum- şu hükmü verecek: Türki
ye'de, halkın, emeğiyle, parasıyla, gayretiyle kurduğu halk şirketlerinden, mahallî şirketlerden yüz
lercesi, önce enflasyon ve yüksek faizle batırıldı. Köylünün, işçinin, esnafın, yurt dışından gelen ve 
"ülkem sanayileşsin ve kalkınsın, Avrupa seviyesine çıksın, medenî ülke olsun" diyen insanların 
emekleri enflasyon ve yüksek faiz politikalarıyla bir kere büyük sermaye tekellerinin elinde toplan
dı. 

İkincisi de, son on yılda, KİT'ler geri teknolojiye mahkûm edilerek, yüksek faize ve holding 
bankalarının kapılarına atılarak, ve fevkalade dirayetsiz ve beceriksiz yönetimlerle, kasten, gaflet
le, ihmalle, hıyanetle batırıldı; şimdi ise, batırılan bu KİT'ler, alelacele hazırlanan bir kanun tekli
fiyle, belirli yerlere peşkeş çekilmek için müzakere ediliyor ve bununla ilgili çalışmalar bir yıldır 
devam ediyor. Neyi müzakere ediyoruz? "İllâ da satacağız..." 

Arkadaş, sen hükümet olduğun zaman "ben, TÖYÖK'ü kuracağım, KİT'leri özerkleştirece-
ğim, KİT'leri başarılı yönetim haline getireceğim, kasaba politikacılarının müdahalesinden azade 
hale getireceğim, kârlı kuruluş haline getireceğim, bilahara memleketin ihtiyacına göre kamunun 
elinde bulunmasına lüzum olmayan KİT'leri de, önce çalışanlardan, yöre halkından ve vatandaş
lardan başlayarak, kademe kademe sermayenin, mülkiyetin tabana yayılması için özelleştireceğim" 
demedin mi?! 

Bakın, burada Sayın Başbakanın, o zaman Devlet Bakanı olarak verdiği demeçler var, bunun
la ilgili elimde kupürler var; ama, bu söylediklerinin hiçbirisini yapmıyorsun, iki sene sonra, İkti
darın üçüncü yılını tamamlamak üzere olduğu bir dönemde, de, "ben bunları çatır çatır satacağım" 
diyorsun! 

Dün Sayın Başbakanın beyanatı vardı, bunu burada tek tek okumayacağım. Neymiş efendim; 
günde 250 milyar, dört günde bir trilyon, ayda şu kadar trilyon, senede şu kadar trilyon faiz ödü-
yormuş, bunları alıp, satıp bu yükü kaldıracakmış. 

Peki, bu yükü kim getirdi; yani bu KİT'leri bu kadar faiz öder hale kim getirdi?.. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-Herhalde biz değil!.. 

CEVAT AYHAN (Devamla)- Gelin, önce bunların hesabını soralım; mademki bu Meclis mil
letin vekillerinden oluşuyor, memleketi kötü yöneten bu hükümetleri, getirelim, önce burada bir 
yargılayalım, merciine tevdi edelim, bunun hesabı versinler. 
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ÎHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Orada oturuyorlar işte. 

CEVAT AYHAN (Devamla)- KİT, KİT ele alalım, hesabını versinler, önce o hesabı görelim. 

"Efendim, şimdi "bunları satacağız, esnafa para vereceğiz, köylüye para vereceğiz" lafları ya
lan... Bunları satacaksınız, holding bankalarına yine yüzde 400 faizle aldığınız, oralara kırdırdığı
nız bonaların, 400 trilyonun bedelini... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Efendim, lütfen son cümlenizi söyler misiniz. 

CEVAT AYHAN (Devamla)- Son cümle değil de, bir iki dakika müsaade ederseniz, sözleri
mi tamamlayayım Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Efendim, rica ediyorum, süre var. 

CEVAT AYHAN (Devamla)- Tamam da Sayın Başkan, siz burada bir arkadaşımızı 10 daki
ka yerine 25 dakika konuşturdunuz. 

BAŞKAN- Hangi arkadaşı?.. 
CEVAT AYHAN (Devamla)- İsim söylemiyorum. Hepsini de görüyoruz; bu kadar keyfî yö- _ 

iletemezsiniz burayı. 

BAŞKAN- Arkadaşımız rica etti, dedi ki, "ben tek başına..." 
CEVAT AYHAN (Devamla)- Rica ettiyse, ben de arkadaşınızım, ben de bu Meclisin üyesi

yim. .. 
BAŞKAN- Buyurun konuşun canım, işte size de ek süre veriyoruz. Size her zaman üç dört da

kika fazla veriyoruz. 
CEVAT AYHAN (Devamla)- "Son cümle" diye niye önümüze çıkıyorsunuz? Bu Meclisi key

fî yönetemezsiniz 
BAŞKAN- O arkadaşa bir kere verdik. Konuşursanız konuşun... Lütfen... Lütfen... 

CEVAT AYHAN (Devamla)- Dışişleri Bakanlığının Teşkilat Kanununda 50 kişinin olmadığı 
Meclisten 210 tane oy çıktı. 

BAŞKAN- O sizi ilgilendirmez. 
CEVAT AYHAN (Devamla)-Dürüst yönetmeye mecbursunuz. 

BAŞKAN- Ben dürüst yönetiyorum. 

Lütfen konuşur musunuz. 
CEVAT AYHAN (Devamla)- Yoklama yapmanız lazımdı, yapmadınız. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Burası babanın çiftliği mi senin? 

BAŞKAN-Bir defa terbiyeli konuşur musunuz. Burası kimsenin babasının çiftliği değil. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Yoklama yapmıyorsun, babanın çiftliği mi senin!.. 

BAŞKAN- Yoklamanın zamanı geçti. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Nerede geçti?.. 
BAŞKAN- Normal çalışma süremiz saat 19.00'da bitiyor. Alınan karar gereğince saat 

20.00'de yeni bir çalışma dönemi başlıyor. 
ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Senin babanın çiftliği değil burası. 
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BAŞKAN-, Lütfen oturur musunuz. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)-Dışarıda yumruklarım seni ha! 

BAŞKAN-Lütfen konuşmanızı bitirir misiniz... 

CEVAT AYHAN (Devamla)- Muhterem üyeler, işte, KİT'lerin hikâyesi budur. Yani, millet 
yalanlarla aldatılmakta, gerçek olmayan ve mümkün olmayan vaatlerle oyalanmakta ve memleke
timizin bir yılı da maalesef bu beceriksiz Başbakanın ve Hükümetinin döneminde heba olmuş bu
lunmaktadır. İnşallah bundan kurtulacağız. Memleketi elli-yıldan beri Batılıların çiftliği haline ge
tiren, sömürten, memleketi sefalete, yokluğa, işsizliğe mahkûm eden bu Batı taklitçisi, Batı kuman
dalı zihniyetlerin hepsi tarihe karışacak ve bunun sonu olacak. DYP - SHP Hükümeti de işte bunu 
memlekete getiriyor, bu da bir başarıdır(î) elli'yıldır devam eden bu musibetten memleketin kur
tulması için. Kendilerini tebrik eder, teşekkür eder, hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından 
alkışlar) 

' BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. 
HASAN KORKMAZÇAN (Denizli)-Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN-Buyurun efendim. 
HASAN KORKMAZÇAN (Denizli)-Grup adına ben konuşacağım. 

BAŞKAN- Şakın, Sayın Engin Güner denmiş, yoktu... 
HASAN KORKMAZÇAN (Denizli)-Yerine ben konuşacağım. 

BAŞKAN-Buyurun, o zaman siz buyurun. 
HASAN KORKMAZÇAN (Denizli)-Niye sinirleniyorsunuz? 

BAŞKAN- Efendim, niye sinirleneyim? Burası oyuncak değil ki, burası Meclis. Bakın, bize 
bir isim bildirmişsiniz, biz onu arıyoruz, yok diyoruz. Şimdi ben sizi zorla mı konuşturayım? 

ÖMEREKİNCİ (Ankara)-Hep sen mi konuşacaksın?! , 
BAŞKAN-Lütfen konuşmayın!.. (RP sıralarından gürültüler) 
Burayı tahakküm altına almak mı istiyorsunuz? (RP sıralarından gürültüler) 

Lütfen oturur musunuz?.. 

Buyurun Sayın Korkmazcan, ben size buyurun dedim, ben size başka bir şey dedim mi? 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Hayır. "Oyuncak mı?" diyorsunuz da... Ben grup adı

na..: . . ' . ' . . • ' 
BAŞKAN- Sayın Korkmazcan, siz buraya, Grup Başkanvekili olarak, Engin Güner'i grup söz

cüsü olarak bildirmişsiniz/Ben sordum, Sayın Engin Güner yok; ama buyurun, siz konuşuyorsanız 
buyurun. ' 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Efendim, Grubumun bütün üyeleri grup adına konuşa
bilir. 

BAŞKAN-Efendim, siz Başkanlık Divanına bir isim bildirmişsiniz... 

HASAN KORKMAZÇAN (Denizli)- Yok arkadaşım, gelememiş yani... 

BAŞKAN- Gelmemişse, gelmesi lazım. Sizin grup sözcüsü tayin ettiğiniz arkadaşın buraya 
gelmesi lazım. 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Ben geliyorum. 

BAŞKAN- Buyurun gelin. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Hakkım yok mu yani? 

BAŞKAN- Efendim, geliyorsanız gelin... 

TURHAN TAYAN (Bursa)- "Buyurun" diyor, siz hâlâ uzatıyorsunuz! 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Size ne oluyor? Başkan kendini savunur canım. 

BAŞKAN- Sayın Korkmazcan, lütfen, konuşacaksanız buyurun. 

Efendim, süreniz 10 dakika. 

ANAP GRUBU ADINA HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; birkaç aydan beri, özelleştirmeyle ilgili konu Türk kamuoyunda tartışılıyor. Bu tartışmanın 
temel noktası, "bugünkü Hükümet, gerçekten dünyadaki örnekleri ölçüsünde bir özelleştirme ger
çekleştirmek arzusunda mıdır, yoksa başka amaçları mı vardır?" sorusudur. Bu husus, aylardan be
ri açıklığa kavuşmamıştır. 

Kamuoyundaki bugünkü özelleştirmeye ilişkin tartışmalardaki karanlık, aslında, bugünkü Ik-
tidann niyetlerindcki belirsizlikten kaynaklanmaktadır. 

AHMET SAYIN (Burdur)-Yanlış anlamışsın... 

HÜSEYÎN ERDAL (Yozgat)- Sayın Başkan, yoklama yapmadan niye söz verdin? x 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, benim yanlış anlayacağım bir 
şey yok... 

BAŞKAN- Lütfen müdahale etmeyelim arkadaşlar. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Mevcut bir Hükümet Programı var ve bir Koalisyon 
Protokolü var. Orada yazılanlarla, bugün yapılanlar arasında hiçbir bağlantı yok. 

Şimdi, özelleştirmeyi kimin tarifiyle anlayacağız? Sayın Başbakanın veya bugün müzakere et
tiğimiz kanun teklifine imza koyan iki değerli arkadaşımızın tariflerine göre mi anlayacağız; yok
sa, "özelleştirme idaresi" adı altında henüz yasal bir statüye kavuşmamış olan idare adına ahkâm 
kesen bürokratların tarifine göre mi anlayacağız?... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sayın Başkan, orada öpüşüyorlar, burada öpüşme olmaz, bura
sı ciddî bir müessesedir. , 

BAŞKAN- Herhalde size sormayız. Yerinizde bu Meclise biraz saygılı olarak oturunuz. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-. Bu işi bilmiyorsun... 

BAŞKAN- Bundan sonra siz de öpüştüğünüz zaman, sizi de dışarı atarım. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla)-Önce onları at. 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Korkmazcan. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, Genel Kurula hitaben söylüyo
rum. Sayın Başbakan, özelleştirmeyi, bütçe gelirlerinin bir kalemi olarak çizdiği şablonlarla kamu
oyuna takdim etmiştir... 

- AHMET SAYIN (Burdur)-Doğru. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Eğer, doğru ise, niye itiraz ediyorsunuz? 
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Sayın Genel Başkanınız, Sayın Başbakan, özelleştirmeyi açıklarken "devletin iki gelir kayna
ğı vardır; birisi vergi, ikincisi özelleştirme" demiştir. Dünyanın hiçbir yerinde ekonomiyi birazcık 
bilen, hiçbir kişi özelleştirmeyi böyle tarif etmemektedir. Zaten sizin şu anda yapmaya çalıştığınız 
özelleştirmenin, birtakım mukavemetlerle karşı karşıya kalmasının sebebi; kamuoyundaki bu çar
pık zihniyeti önleme telaşıdır. Çünkü, eğer özelleştirme bir bütçe geliri olarak mütalaa edilecek 
olursa; bu, gerçek anlamdaki özelleştirmeyi sabote etmek manasına gelir ve Hükümetiniz, maale
sef, Türkiye'de oh yıldan beri özelleştirme konusunda oluşturulmuş kamuoyunu, bu davranışlarıy
la sabote etmektedir.... 

AHMET SAYIN (Burdur)-Siz yanlış anlamışsınız, öyle değil. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, Kamu Ortaklığının ve Özelleş

tirme İdaresinin sayın bürokratları ise, özelleştirme yapılamadığı takdirde, Türkiye ekonomisinin 
çok güç durumda kalacağını, çok derin bir krize gideceğini iddia etmektedir. Krizin vadesi olarak 
da çok uzun boylu süreler değil, birkaç aylık süreleri öngörmektedirler. O zaman yine dönüp dola
şıp gelmekte, Sayın Başbakanın tarifi içinde bir özelleştirme amacı güdüldüğü ortaya çıkmaktadır; 
yani, bugün özelleştirme kanunu çıkar, bu kanunun çıkışından sonra, birkaç kamu kuruluşu satıla-
bilirse, elde edilecek gelirler, 25 ağustostan itibaren o yüzde 408 faizli süper bonoların faizlerine 
gönderilecektir... 

AHMET SAYIN (Burdur)-Hiç alakası yok. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Ama, daha iki ay önce Türkiye'nin ekonomi konusun

daki söz hakkını kendilerine teslim ettiğiniz, Türkiye'nin egemenliğine ortak ettiğiniz, içinde Siri 
Lanka'nın, Suudi Arabistan'ın temsilcilerinin de bulunduğu IMF "özelleştirmeden elde edeceği-

- niz gelirleri, bütçeye, şuraya,buraya sarf edemezsiniz; o, bizim stand-by anlaşmalarımıza aykırı 
olur; bizim uyguladığımız stabilizasyon programlarının da tersine olur." diyor; yani, dünyada bu işi 
bilenler, böyle söylüyorlar. Siz ise, bir iki ay sonrası için gelecek bir krizi bu yolla önleyebilir mi
yiz diye uğraşıyorsunuz. Telaşınızın sebebi bu. 

Değerli arkadaşlarım, eğer konu böyle olmasaydı, konu Türkiye'de gerçekten ekonomik yapı 
değişikliği amacını önde tutan, kaynakların -yalnız kamu kaynakları 'değil, Türkiye'nin kaynakla
rının- verimli olarak işletilmesi amacını ön planda tutan, sermaye dağılımını tabana yayma amacı
nı ön planda tutan, gelir dağılımım ve bölgelerarası kalkınmışlık farkını gidermeye çalışan bir özel
leştirme olsaydı; özelleştirmenin kapsamını şimdiki gibi tutmazdınız. Şimdi, KİT'leri alıyorsunuz, 
kamu kuruluşlarının, katma bütçeli daireler dahil, gayrimenkullerini alıyorsunuz -çok çabuk para
ya tahvil edilebilecek şeyleri- buna karşılık, BİT'lerin yanına hiç yaklaşmıyorsunuz; KOPİT'leri 
(kooperatifler iktisadî teşekkülleri) kendiniz yeniden müesseseleştiriyorsunuz. Yani, kooperatif bir
liklerini, ellerinde çok verimsiz kaynaklar olan birlikleri, şu teklifte, bu yeni şekliyle -galiba bura
ya biraz Sayın Mümtaz Soysal'ın devletçi zihniyetinden bazı şeyler ilave edilmiş- "kooperatif bir
liklerine öncelik verilecek" deniyor; özelleştirmenin asıl amacına taban tabana zıt bir saatli bom
bayı, Hocamız buraya da yerleştirmiş. 

Netice olarak, özelleştirme, artık, birtakım devlet arsalarının, KİT arsalarının süratle paraya 
tahvil edilmesi, bu yolla, hem oraları alacak -içerideki ve dışarıdaki- bazı kişilerin memnun edil
mesi hem de bazı acil harcamaların karşılanması şeklinde olacak. 

Böyle bir özelleştirmeyi yapma amacınız olmasaydı Ve gerçekten bizim söylediğimiz manada 
ve başta Almanya olmak üzere, dünyanın her yerinde uygulanan özelleştirme modellerini örnek al-
saydınız, evvela, Anayasa Mahkemesinin bu kanun hükmünde kararnameleri iptal etmekteki gerek
çeleri nedir, onları bekleme sabrı gösterirdiniz. 
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Değerli arkadaşlarım, 530 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasanın 14 maddesine 
aykırı olduğu, Anayasa Mahkemesince tespit edilmiş. 531 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
13 maddesinin Anayasa aykırı olduğu tespit edilmiş. 533 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Anayasanın 10 maddesine aykırı olduğu tespit edilmiş. 546 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Anayasanın 14 maddesine aykırı olduğu tespit edilmiş ve bundan dolayı Anayasa Mahkemesi 
yürütmeyi durdurma kararı vermiş. Siz şimdi bunu hiç nazarı itibara almadan, burada yasa yapaca
ğız diye terlemeye çalışıyorsunuz, üstelik Meclisin çalışma usullerini de altüst ederek. 

Değerli arkadaşlarım, bu tarzda bir yasa çalışması, evvela Anayasanın 153 üncü maddesine 
aykırıdır. Ortada bir yargı karan var; bu yargı kararını dikkate almıyorsunuz. Sonuç ne olacak, ben 
size söyleyeyim... 

ADİL AYDİN (Antalya)- O zaman yargı buraya otursun. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)-Efendim?.. 
ADİL AYDIN (Antalya)- Bak, arkada, "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" yazıyor. 
BAŞKAN-Lütfen Sayın Aydın... 
ADİL AYDIN (Antalya)- Sen hangisine itibar ediyorsun? 
BAŞKAN- Efendim, müdahale etmeyin. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, hukukun üstünlüğüne dayanma

yan bir millet hâkimiyeti yoktur. Bunu öğrenmemiş bir parlamentere, ben nasıl öğreteyim bu saat
ten sonra?! 

ADİL AYDIN (Antalya)-Sen öğren! 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Yani, Sayın Başbakana hukuk devletinin nasıl işledi

ğini öğretemedik, bu üçüncü ikazım oluyor, bu akşam da ikaz ediyorum. 
ADİL AYDIN (Antalya)-Sen kendin öğren! 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Bakın, bu teklif çıksın Meclisten, bunu tatbik etme fır

satı bulamayacaksınız. 
ADİL AYDIN (Antalya)- Dün uygundu; bugün değil! 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Siz, kalkmışsınız, "7 temmuz tarihinden geçerli olmak 

üzere, 55 bin KİT çalışanını kapı önüne bırakacağınızı" söylüyorsunuz. Hadi, tatbik edin bakalım! 
NİHAT MATKAP (Hatay)- Önerge verdik, değiştireceğiz. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Efendim, 7 temmuzdan geçerli olmasa da, gene yapa

mazsınız. Anayasanın 128 inci maddesini bir açıp okuyun. 
AHMET SAYIN (Burdur)- Tehdit mi ediyorsun? 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Tehdit etmiyorum efendim, size doğruları söylüyo

rum, uyarıyorum. Bu uyarıları dikkate almazsanız, şu yaptığınız çalışmalar boşa gidecektir ve bu 
kanun iptal edildiğinde, eğer henüz Anayasa Mahkemesinin iptal... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Korkmazcan, lütfen son cümlenizi söyler misiniz efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)-Bitiriyorum Sayın Başkan. 

...kararı gerekçeli olarak açıklanmadan, fırsattan istifade -beşinci kanun hükmünde kararname 
gibi- "gece yansı bir kanun hükmünde kararname çıkarırız" diyorsanız, bu sefer onun tedbirini de 
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düşündük. Her türlü tedbiri düşündük ve bu türlü uygulamalara girecek devlet görevlileri tarafın
dan -bugün Başbakan, onun seçeceği Uç bakan, Özelleştirme idaresi Başkanı, kendilerini Türki
ye'nin bütün mallarını satabilmeye yetkili görüyor- o yetkinin santimi kullanılsın, onun hesabını 
sormanın da hazırlığını yaptık. 

Bugünden uyarıyorum, bu kanunla hiçbir şey yapılamaz değerli arkadaşlarım. Yapılacak şey, 
ciddî, hukuka uygun, Anayasaya uygun bir özelleştirme kanunu çıkarmaktır; buna, "hayır" diyen 
hiçbir parti yok burada; Sayın Ecevit'in konuşmasını dinledik. Bundan dört beş ay önce özelleştir
me konusunda daha katı tutum içinde olan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Sayın Korkmazcan, rica ediyorum, bitirin. 
AHMET SAYIN (Burdur)-Ecevit'i de gördü bu millet!.. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- ...Cumhuriyet Halk Partisi ile Refah Partisinin de, 

özelleştirme konusunda -hele, zannediyorum 27 Mart seçimlerinden sonra BİT'lcrdeki durumu tes
pitlerinden sonra- bizim görüşlerimize ve şu anda özelleştirmenin yanında olduğunu iddia eden ik
tidar partilerinin görüşlerine epey yaklaşmışlardır. Yani, bu Mecliste özelleştirme üzerinde konsen
süs sağlamak kadar kolay bir şey yoktur; ama, kendinizin dahi okumadığı ve altına... 

, ADİL AYDIN (Antalya)-Peki, sen okudun mu? 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Efendim, kaç defa okudum, ayrıca dinledim de... 
BAŞKAN- Sayın Korkmazcan süreniz doluyor, lütfen cevap vermeyin. 
Sayın Adil Aydın, lütfen müdahale etmeyin. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Ben birkaç defa okudum ve dinledim; ama ben şunu 

biliyorum: Bu kanun teklifini savunmak üzere iki sayın bakanımız Anayasa Komisyonuna geldiler 
ve kendileri bu metni henüz okumamışlardı; bunu tespit ettik. Anayasa Komisyonunun tutanakla
rını... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, rica ediyorum, lütfen iner misiniz. 
ADİL AYDIN (Antalya)-Konuşsun, konuşsun; biraz daha konuşsun(î) 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Biraz daha konuşayım, belki Hükümetin dördüncü or
tağı olabilirim; onun için özelleştirmenin karşısına çıkıyorum! 

Teşekkür ederim değerli arkadaşlarım. 
Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Korkmazcan. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına Sayın Algan Hacaloğlu, buyurun efendim. 
Sayın Hacaloğlu, süreniz 5 dakikadır. 
ALGAN HACALOĞLU (istanbul)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 699 sıra sayılı, özel

leştirmeyle ilgili yasa teklifi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyor, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu darboğazdan çıkışı için, merkez sağ tarafından tek çı
kış aracı olarak gösterilen özelleştirme üzerinde burada çok konuştuk ve defaatle farklı yasa 
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tasanlan üzerinde tartıştık. Bu defa, konu, bu kadar önemli alandaki öneri, ne yazık ki, Hükümet 
tarafından değil, Hükümet kanatlarını temsil eden grup başkanvekillerinin imzasıyla huzurumuza 
getirilebilmekte. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Daha sağlam olsun diye öyle yaptık. 

ALGAN HACALOGLU (Devamla)- Evet, umarım ki sonuç da sağlam çıkar. 

KİT'lerin ne olduğunu, bugüne kadar Türkiye ekonomisine ne kattığını biliyoruz. KİT'ler, 
Türkiye'de sendikal haklann yerleşik hale gelmesine ve gelişmesine katkıda bulunmuştur. KİT'ler, 
Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin oturmasına katkıda bulunmuştur. KİT'ler, Türkiye'de böl-
gelerarası eşitsizliklerin giderilmesine katkıda bulunmuştur; teknolojinin gelişmesine, sanayide ya
pılanmanın oluşumuna, aşılmasına katkıda bulunmuştur. İkinci sanayi devriminin Ülkemizde aşıl
masında, gerçekleştirilmesinde en önemli görevi üstlenmişlerdir; ama, özellikle son on yılın ihma
li, teknolojik yapılanmanın gerçekleştirilmemesi ve kötü yönetim nedenleriyle bir açmazla, çık
mazla karşı karşıya bırakılmışlardır. 

KİT'ler, otuz ay evvel bize verilen sözlere rağmen, siyasetçilerin arpalığı olmaktan kurtarıla
mamış ve o günden bugüne, son on yılın alışkanlıklarını da sürdürerek, ekonomide gerçekten ön
cü olmaktan çıkarılıp, ekonominin engeli olma noktasına getirilmişlerdir. Bu bir gerçek. 

Bütün bunlara rağmen, dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak yapacağımız bir geniş tahlil, Tür
kiye'deki pazar koşullarının içinde bulunduğu konum, KİT'lerin bir bölümüne, kamusal hizmet ve 
stratejik mal üretenlerine ve bir de, bölgelcrarası eşitsizlik konusunda katkı sağlayabilecek konum
da olanlara, hâlâ, ülkenin, ekonominin ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun da ötesinde, 
özel sektörün ilgi göstermediği ileri teknoloji alanlarının ve ileri teknolojinin ülkeye taşınmasında, 
geçici sürelerle, KİT'lere hâlâ ihtiyaç duyulacağı, öncü sektörlerin Türkiye ekonomisiyle bütünleş
tirilmesine, sanayinin bir parçası haline getirilmesine katkıda bulunacağını düşünmekteyiz. 

Bunun dışındaki KİT'ler özelleştirilmelidir, bunun gereği yapılmalıdır. Ama, bu yapılmamış
tır; ne dün yapılmıştır, ne bugün yapılmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisinin yeni devletçilik anla
yışı, çağdaş sosyal demokrasinin kamusal yarar ve toplumsal refaha öncelik veren anlayışı, yeni
leşme anlayışı, işte böyle bir KİT, kamu ekonomik girişimciliği anlayışıyla özdeştir. 

Özelleştirme, öncelikle, sanayide, ekonomide yeniden yapılanmanın aracı olarak kullanılma
lıdır; özelleştirme, öncelikle, piyasalarda rekabet koşullarının geliştirilmesinin aracı olarak devrö-
ye sokulmalı ve ekonomide genel verimliliğin artırılmasının bir aracı olarak düşünülmelidir. Bun
ları bir tarafa bırakıp, salt güncel sorunları aşmak için, hele günümüzde, içinde bulunduğumuz ko
şullarda, ekonominin kaynak ihtiyacının kısmen karşılanmasının bir aracı olarak ele alınması ha
linde, özelleştirmenin, Türkiye ekonomisinin sorunlarını aşmada bir araç değil, gerçekten bir çık
maz, bir ek sorun, bir ek engel haline dönüşeceğini burada bir daha vurguluyorum. 

Biraz evvel, televizyonun akşam haberlerinde izledim; IMF, stand-by niyet mektubu, niyet an
laşması çerçevesinde bir uyarıda bulundu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Hacaloğlu, lütfen konuşmanızı tamamlar mısınız efendim. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla)- ..."özelleştirme gelirlerini, bütçe açıklarının kapatılma
sında kullanmayın" dedi. Herhalde, Amerikalı dostlarımızın bütün telkinlerine çok duyarlı olan 
Koalisyon Hükümeti, IMF'nin bu uyansını da dikkate alacaktır; umuyorum. 

- 4 3 1 -



T.B.M.M. B:129 2 7 . 7 . 1 9 9 4 0 : 3 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Türkiye'yi kim yönetiyor Sayın Hacaloğlu?! 
ALİ OĞUZ (İstanbul)-Amerika!.. Amerika!.. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, söyleyecek çok şey var, zamanı

mız kısıtlı; ama, bir şeyi vurgulamak istiyorum: Özelleştirmeden evvel, özelleştirmeye adım atma
dan evvel, amaç, hedef ve yöntem açıklığa kavuşturulmalıdır; neyin, kime ve nasıl satılacağı belir
lenmelidir ve o, burada belirlenmelidir, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisiyle iradesi altında 
belirlenmelidir. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Sen o zaman icrayla karıştırı
yorsun Sayın Hacaloğlu, icrayla karıştırıyorsun... 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla)- İcra değil... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Hacaloğlu, bakın, bütün maddelerde konuşma imkânınız var. Rica ediyo

rum, bitirin konuşmanızı. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla)-Bitiriyorum. 

Beş yıllık planı onaylayan Meclisin, ülkenin malı olan, halkımızın malı olan devlet kuruluşla
rının satılması konusunda koyacağı çerçeveyi, iradesiyle, halk adına belirlemesinin son derece do
ğal bir şey olduğunu burada tekrar vurgulamayı bir görev biliyorum. Bunun aksini düşünmek, bu
rada, bence, etmiş olduğumuz yemine karşı da duyarsızlık demektir diye düşünmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa teklifi, hukuk temelinden yoksundur. Arkadaşlarım söyledi, ben 
de bir daha uyarıyorum; tekrar konuşacağız, lütfen gereğini yapınız, hukuk duvarına tekrar çarp
mayınız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 

İkinci kişisel konuşmayı yapmak üzere, Sayın Uluç Gürkan, buyurun. 

Sayın Gürkan, süreniz 5 dakikadır. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hemen hemen her mad

desi Anayasaya aykırı olan bir yasa teklifini görüşüyoruz. 18 madde, artı 7 de geçici maddesi var, 
ediyor 25 madde. 

Bu yasa teklifini en kolay inceleme yöntemi -biraz da zaman sıkıştırdığı için- acaba hangi 
maddeleri Anayasaya aykın değil?.. Şu an altına kalıbımı basarım ki, 2 maddesi Anayasaya aykırı 
değil; biri 18 inci madde, ne zaman yürürlüğe gireceğiyle ilgili, biri de 17 nci madde. Onun dışın
daki bütün maddelerin Anayasaya aykırılığı kimseye sürpriz olmasın. 

Bu teklifi, Sayın Ecevit'in deyimiyle, gümrükten mal kaçırma anlayışıyla getirdiğiniz için, ge
reğince inceleyemedim; ama, inceleyebildiğim kadarıyla, eksiği var, fazlası yok. 14 maddesinin 
Anayasaya aykırılığı, Anayasa Mahkemesinin son aylardaki ilgili kararlarıyla tescilli, 14 maddesi 
tescilli... Anayasa Mahkemesi, bu 14 maddedeki iptal gerekçelerini, buraya yazdığınız hükümlere 
yazmış; çünkü siz, Anayasa Mahkemesinin daha yeni iptal ettiği 4 kararnameyi alt alta getirmişsi
niz, yasa teklifi demişsiniz adına. Olmaz böyle şey! Yani, biraz ciddî olmamız lazım. 

Bu teklifi, böyle hazırladıktan sonra, bir şans, Plan ve Bütçe Komisyonunda düzeltmek -ora
da da kim vurduya gidiyor- bir şans da, Genel Kurulda düzeltmek; ama, itiraf etmeliyiz ki, Sayın 
Başkanın tutumu da, gümrükten mal kaçırmaya katkıda bulunuyor! 
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İçtüzüğümüzün 62 nci maddesi çok açık; "Genel Kurul açılırken, Başkan tereddüte düşerse 
yoklama yapar" diyor. Şu çalışma, gece saat 20.00'de başlarken, tereddüte mahal var mıydı yokla
ma için?.. 

BAŞKAN- Sayın Gürkan, bir defa, siz salonda yoktunuz. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- Bir önceki oturumda çoğunluk olmamış, manzara da belli, 
olmayacağı belli. 

Ha, ben yoktum; niye yoktum? Sayın Başkan benim varlığımla çoğunluk var izlenimine kapıl
masın diye yoktum! Ama, gerek yokmuş, o izlenimi peşin almış. 

BAŞKAN- Sen kaç kişisin ki çoğunluk teşkil ediyorsun?!. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- Belki, bir yerlerden, geçen sefer yoklamada bir-iki kâğıt ila
ve edilemediği için, 16.15'te oturumu kapatmak zorunda kaldığından fırça yemiştir. 

BAŞKAN- Lütfen madde üzerinde konuşur musunuz... 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- Genel Kurulu anlatıyorum efendim. 

Bakın, bunların gerekleri yerine getirilmiyor; getirelim, tartışalım. Başkanın katkısı olur, siz 
çoğunluğunuzu ortaya koyarsınız, kanunu çıkarırsınız; ama, Anayasa Mahkemesinden gene döner. 
Ondan sonra da şikâyete hakkınız olmamak gerekir. 

Niye döner?.. Bakın, 1 inci maddenin (d) fıkrası: "Oluşabilecek tekelci bir yapının olumsuz 
etkilerinin önlenmesi" diyor. "Oluşabilecek" ne demek? Bir kere, bu önlenmeli, olmamalı, oluşma
sına imkân verilmemeli; Anayasa onu amir. Nihayet (h) fıkrasında diyorsunuz ki, "tabiî kaynakla
rın mülkiyetinin değil, kullanma hakkının özelleştirilmesi." Lütfen, açın, Anayasanın 168 inci mad
desini okuyun; özellikle sosyaldemokrat arkadaşlar okumalı 168 inci maddeyi... 

AHMET SAYIN (Burdur)-Biz niye okumuyoruz? 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- "Özellikle" diyorum; çünkü, programlarında da o madde ay
nen var, tabiî kaynaklar konusunda. Lütfen açıp okuyun. Vatanseverlik borcu olarak, Meclisteki 
bütün milletvekilleri okumalı o maddeyi; ama, özellikle programlarına yazdığı için sosyaldemok
rat arkadaşlar okumalı. 

AHMET SAYIN (Burdur)- Ayrıcalıkları mı var? 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- Olabilir, bir ayrıcalıkları var!.. 

Son olarak, şu an bakanlığı yeni teslim aldığı için burada bulunmamasını, bu oturumlara, özel
leştirmeyle ilgili konulara... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Gürkan, lütfen cümlenizi bağlar mısınız? 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- "Son olarak" dedim zaten. 

Sayın Mümtaz Soysal'a da bir çağrım olacak. Benim hatırladığım kadarıyla, ona, Anayasaya 
-özelleştirmeyle ilgili- aykırı diye beş dosyaya imza verdim. Ben, o imzaları bakan olması için ver
medim. (CHP sıralarından alkışlar) Üç tanesi Anayasa Mahkemesinin iptal kararı nedeniyle düş
müştür. İki tanesi, PTT'nin "T" si ve yap-işlet-devret... Sayın Soysal, ya gereğini yapsın, Anayasa 
Mahkemesine başvursun ya da kendi imzasını silsin, bize versin, 90 imzamızı gasp etmesin. 

Hepinize saygılar. 
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BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Maddeyle ilgili 23 önerge var, maddeyi iki fıkra olarak kabul ediyoruz ve 8 önergeyi işleme 

koyacağız. 
Önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Özelleştirmeyle ilgili 699 sıra sayılı yasa teklifinin 1 inci maddesinin, Anayasanın 5 inci, 10 

uncu ve 47 inci ve 167 nci maddeleriyle 168 inci maddesine aykırıdır. 
Gerekçeleri ilişikte açıklanan Anayasaya aykırılık konusunun, İçtüzüğün 85 inci maddesi uya

rınca oylanmak üzere görüşülmesini dileriz. 
Saygılarımızla.. 

H.Uluç Gürkan Coşkun Gökalp Hasan Akyol 
Ankara Kırşehir Bartın 

Faik Altım İstemihan Talay 
- . Antalya İçel 

' Gerekçe: 
1 - Anayasanın 5 inci maddesine aykırılık: 
Anayasanın 5 inci maddesi, "Devletin, temel amaç ve görevleri" arasında, "Türk Milletinin ba

ğımsızlığını... koruma"yı en başta saymıştır. 
Bağımsızlık, bir devletin varlık nedenidir. Siyasal bağımsızlık, bayrak, ulusal marş ve benze

ri gibi çeşitli simgelerle ifade edilirse de, siyasal bağımsızlığın bu çeşit simgeler ötesinde sürekli 
ve kalıcı olmasının önkoşullarından biri de ekonomik bağımsızlıktır. 

Bu nedenle, cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana Türkiye Cumhuriyeti Devleti ekonomik 
bağımsızlık açısından önem taşıyan alanlarda "kamusal tekeller" kurmuş ve bu işletmeleri yerli ya 
da yabancı hiçbir özel girişime açmamıştır; ancak, burada göz önünde tutulması gereken ilke, ön
celikle ekonomik bağımsızlıktır. Ekonomik bağımsızlık açısından yaşamsal önem taşıyan kamusal 
tekellerin özelleştirilmesiyle doğacak "özel tekellerin" yaratacağı iktisadî sakıncaların yanında asıl 
tehlike ekonomik bağımsızlığın kaleleri olan bu işletmelerin özelleştirilmesinin devletin ekonomik 
bağımsızlığına ipotek getirecek olmasıdır. 

Yasa teklifinin 1 inci maddesinde yazılı uygulama ilkeleri genel ve belirsiz olup, bu sakın
caları giderecek nitelikte değildir. 

2-Anayasanın 10 uncu, 47 nci ve 167 nci maddelerine aykırılık: 
Anayasanın 167 nci maddesinin birinci fıkrası ile "...piyasalarda fiilî veya anlaşma sonucu 

doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önleme" görevi devlete verilmiştir. 
; Ayrıca, 47 nci madde ile de, "Kamu hizmeti niteliği taşıyan teşebbüslerin", kamu yararının 

zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilmesine olanak tanınmıştır. 
Anayasal görevi, tekelleşmeyi ve kartelleşmeyi önlemek olan Hükümetin kendi eliyle özel 

teşebbüs kurmasına olanak tanıyan sözkonusu kararname Anayasanın 167 nci maddesine aykırıdır. 
Devlete ait bir tekelin özelleştirilmesi Anayasada öngörülmüş bir yol değildir. Bununla birlik

te "tersine işlem kuramından" hareketle 47 nci maddenin özelleştirmeye olanak verdiği kabul edil
se dahi, bunun açık ve ayrıntılı olarak kanunla düzenlenmesi gerekir. Devir yetkisinin, bu yasanın 
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1 inci maddesinin son fıkrasında yapılmak istendiği gibi Özelleştirme Yüksek Kuruluna bırakıl
ması Anayasaya aykırıdır. 

Nihayet, anılan Yasanın, "Amaç, Kapsam ve tikeler" üst başlıklı 1 inci maddesinde öngörülen 
özelleştirme yapısı, genelinde Anayasanın 10 uncu maddesinin son fıkrasında öngörülen "eşitlik" 
ilkesine ters düşmektedir. 

3.- Anayasanın 168 inci maddesine aykırılık: 
Anayasanın 168 inci maddesi, "tabiî servetler ve kaynaklar"ın devletin hüküm ve tasarrufu al

tında olmasının yanısıra, işletilmesi hakkının da devlete ait olduğunu belirtmektedir. 
İşletme hakkının ortak ya da doğrudan gerçek ve tüzelkişiler eliyle yapılabilmesi, anılan 

Anayasa maddesi uyarınca açık bir yasal izin gerektirmektedir. Bu durumda da gerçek ve tüzel
kişilerin uyması gereken şartlar, devletçe yapılacak gözetim, denetim usul ve esaslarıyla müey
yideler, bu yasada gösterilmek durumundadır. Aksi ya da eksik düzenlemeler Anayasaya yalnızca 
aykırı değil, aynı zamanda Anayasanın kesin bir hükmünü yok varsaymak anlamına gelir. 

Görüşülmekte olan 699 sıra sayılı yasa teklifinin 1 inci maddesinin (h) fıkrasında, "tabiî kay
nakların mülkiyetinin değil, kullanma hakkının özelleştirilmesi" ilkesinin göz önününde bulun
durulacağı belirtilmektedir. Bunun nasıl olacağı da Özelleştirme Yüksek Kuruluna bırakılmak
tadır. 

Anılan kurul, yasayla bahsedilen bu genel sınırlan belirsiz yetkiyle Anayasanın, yasama or
ganına açık anlatımıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine verdiği görevi üzerine almaktadır. 

BAŞKAN- Sayın Ayhan, hani salonda öpüşmek günahtı! (Gülüşmeler) 
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Ben mi? 
BAŞKAN- Hayır, yani, arkadaşlarınız "salonda öpüşmek günah" dediler de... 
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Ben demedim, gözleriniz görmüyor sizin. Fetva yeri misiniz siz 

burada?.. 
BAŞKAN- Öteki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 699 sıra sayılı kanun teklifinin 1 inci maddesinin ikinci paragrafında yer 

alan "genel ve katma bütçeli idarelerin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve mahalli idarelerin" 
ibaresinin eklenmesini arz ederiz. 

Ahmet Sezai Özbek Osman Seyfı Nurettin Tokdemir 
Kırklareli Nevşehir Hatay 

Halûk Müftüler Ahmet Sayın 
Denizli Burdur 

Gerekçe: 
Genel ve katma bütçeli idarelerin dışında ayrıca mahallî idarelerin de varlıklarının özelleştiril

mesi amacıyla maddenin anılan şekilde değiştirilmesinde fayda bulunmaktadır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 699 sıra sayılı kanun teklifinin 1 inci maddesinin üçüncü paragrafının ikin
ci satırında yer alan "Özelleştirme Fonunun kurulmasına ve" ibaresinden sonra gelmek üzere "kul
lanım alanlarının belirlenmesi ile" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
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Ahmet Sezai Özbek Osman Seyfi Nurettin Tokdemir 
Kırklareli Nevşehir Hatay 

Halûk Müftüler Ahmet Sayın 

Denizli Burdur 
Gerekçe: 

Maddede yapılması düşünülen değişiklikle fonun kullanım alanlarının da madde kapsamına 
alınması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN-Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 699 sıra sayılı kanun teklifinin 1 inci maddesinin üçüncü paragrafmının 
üçüncü satırında yer alan "uygulamalarına ilişkin hükümleri düzenlemektir" ibaresinin, "uy
gulamalara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Sezai Özbek Osman Seyfi Nurettin Tokdemir 
6 Kırklareli Nevşehir Hatay 

Halûk Müftüler Ahmet Sayın 

Denizli Burdur 

Gerekçe: 

Yapılacak olan bu değişiklikle kanunun özelleştirme uygulamalarıyla ilgili esas ve usulleri 
kapsadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 

Görüşülmekte olan 699 sıra sayılı kanun teklifinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının son 
paragrafında yer alan "kuruluşların nitelikleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile ülke 
ekonomisindeki yerleri" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Sezai Özbek Osman Seyfi Nurettin Tokdemir 

Kırklareli Nevşehir Hatay 

Halûk Müftüler Ahmet Sayın 

Denizli Burdur 

Gerekçe: 

Bu ibarenin maddeye eklenmesiyle özelleştirme uygulamalarında kuruluşların nitelikleri de 
dikkate alınarak daha sağlıklı bir özelleştirme yapılabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 699 sıra sayılı kanun teklifinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (h) ben
dinde yer alan "mülkiyetinin değil" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Sezai Özbek Osman Seyfi Nurettin Tokdemir 

Kırklareli Nevşehir Hatay 

Halûk Müftüler Ahmet Sayın 

Denizli Burdur 
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Gerekçe: 
Yukarıda belirtilen ifadelerin metinden çıkartılmasıyla belirtilen bente sadelik sağlanmış 

olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 699 sıra sayılı kanun teklifinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ben
dinde yer alan "ve içinde bulundukları koşullar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ülke 
ekonomisindeki önemi" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Sezai Özbek Osman Seyfi Nurettin Tokdemir 
Kırklareli Nevşehir Hatay 

Halûk Müftüler Ahmet Sayın 
Denizli Burdur 

Gerekçe: 

Özelleştirme uygulamalarında kuruluşların içinde bulundukları koşulların yanısıra bu kuruluş
ların ülke ekonomisine katkıları da dikkate alınmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 699 sıra sayılı kanun teklifinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (k) ben
dinin "özelleştirme uygulamalarına ilişkin çalışmaların değer saptaması da dahil olmak üzere, tam 
bir açıklık ve şeffaflık içerisinde sürdürülmesi" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Sezai Özbek Osman Seyfi Nurettin Tokdemir 
Kırklareli Nevşehir Hatay 

Halûk Müftüler Ahmet Sayın 
Denizli Burdur 

Gerekçe: 
Maddede yapılacak bu değişiklikle, özellleştirme uygulamalarının tereddüt ve şaibeleri 

giderecek şekilde açıklıkla yapılması sağlanmış olacaktır. 

BAŞKAN- Önergeleri aykırılık sırasına göre işleme koyacağım, buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Özelleştirmeyle ilgili 699 sıra sayılı yasa teklifinin 1 inci maddesi, Anayasanın 5 inci, 10 un
cu, 47 nci ve 167 nci maddeleriyle, 168 inci maddesine aykırıdır. 

Gerekçeleri ilişikte açıklanan Anayasaya aykırılık konusunun, İçtüzüğün 85 inci maddesi 
uyarınca oylanmak üzere görüşülmesini dileriz. 

Saygılarımızla. 
H. Uluç Gürkan 

Ankara 
ve arkadaşları 

BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa)-Katılmıyoruz efen
dim. 
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BAŞKAN-Hükümet?.. 

DEVLET BAKANİ ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)-Katılmıyoruz. 

BAŞKAN-Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyorlar. 

Buyurun Sayın Gürkan, süreniz beş dakikadır. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce 1 inci mad
de üzerinde konuşurken, Anayasanın 168 inci maddesine, bu yasa teklifinin 1 inci maddesinin açık
ça aykırı olduğunu söylemiştim ve zaman kısıtlılığı nedeniyle bir öneride bulunmuştum; "lütfen 
açıp bir okuyun" demiştim. Ama, şöyle uzaktan baktım, kimse zahmet edip okumuyor, onun için, 
izin verirseniz, vaktinizi alma pahasına da olsa, 168 inci maddeyi hatırlatma babında ben okuya
cağım. 

Şöyle diyor: "Tabiî servetler ve kaynaklar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların 
aranması ve işletilmesi hakkı devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzel
kişilere devredebilir." 

Olabilir, ama nasıl olur? Anayasa şöyle diyor: "...Hangi tabiî servet ve kaynağın arama ve iş
letmesinin, devletin gerçek ve tüzelkişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve tüzelkişiler eliy
le yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır." Yani belirteceksiniz, hangi kaynak diye; maden mi, 
petrol mü, tek tek belli edeceksiniz. 

Biraz zahmet edin, hazırlarken bu yasaları; onun bunun elinde kalmasın, onun bunun keyfine 
kalmasın. Anayasanın öngördüğü gibi hazırlamak için biraz zahmet, biraz araştırma, biraz in-

\ celeme, biraz terleme gerekiyor. 

Yine Anayasanın 168 inci maddesi "...Bu durumda gerçek ve tüzelkişilerin uyması gereken 
şartlar -hangi şartlara uyulacak- ve devletçe yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ve müey
yideler kanunda gösterilir" diyor. 

Şimdi bu kanun teklifinde hiçbir şey yok; devletin denetimi yok, hatta Sayıştay denetiminden 
bile kaçırılıyor. Sayın Ecevit bunları burada uzun uzun izah etti. Usul ve esaslar olarak tek bir satır 
yok; müeyyideler olarak hiçbir şey yok bu gerçek ve tüzelkişiler için. Bir hüküm var; "tabiî kay
nakların mülkiyetinin değil, kullanma hakkının özelleştirilmesi." Ne olacak? Uygulamada gözetile
cek. Ne demek bu? Anayasanın açık olan 168 inci maddesi karşısında ne demektir bu? 

Sırf, burada muhalefetin değişiklik önergeleri görüşülmesin, tıkansın diye -kimi iyi niyetle 
verilecek- sadelik adına, -benim, içimde, dinlerken bir yara oldu bu- çok sevdiğim ve KİT Komis
yonunda, birlikte, beytülmala el sürdürmemek için mücadele ettiğimiz Sayın Sayıh'ın da yanlışlık
la imza attığını düşündüğüm bir teklif var; diyor ki, "mülkiyetinin değil" ibaresi çıksın. "Mül
kiyetinin değil" ibaresi sadelik sağlayacak!.. 

AHMET SAYIN (Burdur)-Yok, yok; hayır... 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- Sayın milletvekilleri, lütfen biraz ciddî olalım..Sırf, muhale
fetin değişiklik tekliflerini, önergelerini engelleyeceğiz, tıkayacağız diye, biraz önce okuduğum 
Anayasanın 168 inci maddesiyle dahi alay eden, hiçe sayan, yok varsayan işler yapmayalım. Baş
kalarına, örneğin muhalefete, bize saygınız yoksa bile, lütfen, kendinize saygınızı muhafaza edin, 
bu işi ciddî konuşalım. 

Bakın, bir maddesini söyledim. 5 inci madde, 10 uncu madde, 46 ncı madde, 167 nci mad
delere, hepsine aykırı ve bu aykırılık, Anayasa Mahkemesinin kararlanyla tescilli. Burada 
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zamanınızı almamak için, gerekçede yazılı olduğundan onları tekrar söylemiyorum; ama, lütfen 
ciddî olalım ve benim bir önerim: Lütfen, sadelik için bir yol bulalım. Gerekiyorsa komisyon bul
sun. "Mülkiyetin değil" ibaresinin çıkması yerine, şurada Anayasanın öngördüğü gibi, tabiî kay
nakların özelleştirilmesi konusunda devletin gözetimi, denetimi, bu konudaki usul ve esaslar, ger
çek veya tüzelkişilerin uyacakları usul ve esaslar ve müeyyideler neler olacak, bunlan içeren bir 
değişiklik önergesi getirin. Hiç olmazsa Anayasanın çok açık, Anayasa Mahkemesinin de yorumu
na ihtiyaç göstermeyen bir emrini yerine getirelim. Yani, bu konuda biraz ciddî olmak gerekiyor. 

Eğer, gecenin bu saatinde, yazın bu sıcağında... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Gürkan, son cümlenizi söyler misiniz lütfen. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla)-Bitiriyorum. 
...bu konulan görüşecek kadar, burada bulunacak kadar işi ciddiye alıyorsak, biraz daha gay

ret, sanıyorum bu konudaki bütün kargaşayı ortadan kaldıracaktır. 

Sabnnız için teşekkür ederim, sağ olun. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 

Sayın milletvekilleri, önergeye Hükümet ve Komisyon katılmamışlardır. Yalnız, oylamadan 
önce bir yoklama istemi var. 

Görüyorsunuz ki, istemlerinizi usulüne göre verirseniz işleme koyuyoruz. Yani, bu İçtüzüğü 
biraz öğrenerek gelirsek, hepimiz burada rahat ederiz. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- İçtüzüğü sen bilmiyorsun, öğreteyim sana İçtüzüğü. 

BAŞKAN- Senin yaşın kadar benim hukuk tahsilim var, bırak gözünü seveyim, uygulamam 
var yani, sen daha dünkü çocuksun yahu!.. (RP sıralarından gürültüler) 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- îşc yaramıyor... 

BAŞKAN- Otur yerine, otur... Otur yerine... 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- O, okulda doçent, sen talebeydin, sana ders verir. 

BAŞKAN- Önergeyi işleme koyuyoruz... Bir dakika... 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Şen ne biçim konuşuyorsun!.. 

BAŞKAN- Lütfen susar mısınız Sayın Ekinci. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda toplantı yetersayısı yoktur. Yoklama yapılmasını arz ederiz. 

BAŞKAN- İmza sahiplerini arayacağım. 

Abdüllatif Şener?.. Burada. 

Ali Oğuz?.. Burada. 
Ömer Faruk Ekinci?.. Burada. 
Hasan Dikici?.. Burada. 

Şinasi Yavuz?.. Burada. 

Hüsamettin Korkutata?..Burada. 

Mehmet Keçeciler?.. Burada. 
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Oltan Sungurlu?.. Burada. 

Elaattin Elmas?.. Burada. 

Hüseyin Erdal?.. Yok. 

BAŞKAN-Yoklama istemi düşmüştür. 

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

ÖMER EKÎNCt (Ankara)- Burada 10 kişi var, 10 kişi. Yanlış saydınız. 

BAŞKAN- Efendim, önergede 10 imza var; ama, salonda imza sahiplerinden 1 kişi yok. (RP 
sıralarından gürültüler) 

Beyler, bakın, şu Divana biraz güvenin. 

Sayar mısınız lütfen isimleri. 

KÂTİP ÜYE ALİ GÜNAYDIN (Konya)- 10 kişi var ve Sayın Hüseyin Erdal salonda yok. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Sayın Başkan, ben tekabbül ediyorum. 

BAŞKAN-Efendim, bir tekabbül müessesesi yok burada. 

(RP sıralarından 10 kişi ayağa kalkarak yoklama isteminde bulundu) 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Yoklama istiyoruz, oylamaya geçmediniz... 

BAŞKAN- Önergeyi oyladım, geçti arkadaşlar, kusura bakmayın. Sizden rica ediyorum. Bu 
Genel Kurulu biraz ciddiye alalım. (RP sıralarından gürültüler) 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Oylama yapmadınız 

BAŞKAN- Sayın Şener, bir dakika beni dinler misiniz? "Önergeyi kabul edenler... Etmeyen
ler..." diye oya sundum, "Kabul edilmemiştir "dedim. (RP sıralarından gürültüler) 

Dedim arkadaşlar... 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Sayın Başkan, böyle yaparsanız sabaha kadar çalıştırmayız Genel 
Kurulu. Milletvekillerine hakaret etmeyeceksin. Senin babanın çocukları yok karşında! 

BAŞKAN- Efendim, ne yaparsanız yapın, ben İçtüzüğü uygulayacağım. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Milletvekillerine hakaret ediyorsun. 

BAŞKAN- Sayın Ekinci, rica ediyorum, ben kimseye hakaret etmiyorum. Bütün milletvekil
lerine saygı duyuyorum. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Senin babanın çocuğu yok karşında! 

BAŞKAN-Başkana hitap tarzın senin seviyene uyuyor mu?! 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, siz de konuşmayı bilmiyorsunuz. Başkanlık 
kürsüsünü işgal ediyorsunuz; konuşmayı bilmiyorsunuz. 

BAŞKAN- Lütfen oturur musunuz Sayın Şener. 

Diğer önergeyi okutuyorum: x 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 699 sıra sayılı kanun teklifinin 1 inci maddesinin ikinci paragrafında yer 

alan, "Genel ve Katma Bütçeli İdarelerin" 
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ibaresinden sonra gelmek üzere, "ve mahallî idarelerin" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ahmet Sezai Özbek 

Kırklareli 

ve arkadaşları 

BAŞKAN- Komisyon katılıyor mu? 

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

BAŞKAN-Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz. 

III. - Y O K L A M A 

(ANAP ve RP sıralarından 10 milletvekili ayağa kalktı) 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN- Hayhay Sayın Sungurlu. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Sonra, "geçti" dersiniz! 

BAŞKAN-Sayın Sungurlu, siz deneyimli bir parlamentersiniz; yoklama isteyen arkadaş yok
sa burada, ben ne yapayım?! 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Bir şey demedik, şimdi söylüyoruz. 

BAŞKAN- Tamam, şimdi yoklama yapacağım. Evvela siz usulüne göre hareket edin, hayhay 
biz yoklama yapalım. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya)-Tekabbül edildi. 

BAŞKAN-Tekabbül yok efendim, hiçbir zaman tekabbülü kabul etmedim. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Tekabbül şimdiye kadar usuldendi, şimdi niye yok? 

BAŞKAN- Ayağa kalkarak yoklama telebinde bulunanları tespit ediyorum: Sayın Sungurlu, 
Sayın Keçeciler, Sayın Elmas, Sayın Oğuz, Sayın Erdal, Sayın Yavuz, Sayın Korkutata, Sayın 
Ünaldı, Sayın Erbaş, Sayın Ekinci, Sayın Keskin. 

Yalnız, bizim uygulamamızda yoklama talebinde bulunan sayın milletvekili, kendi ilinin yok
laması yapılıncaya kadar burada bulunacak. 

MUSTAFA ÜNALDI(Konya)- Ondan sonra/da oturabiliriz. 

BAŞKAN- Yoklamaya Adana İlinden başlıyoruz. • . 

(Yoklama yapıldı) 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-103 kişi var. 

BAŞKAN- Efendim, ben karışmıyorum; buradaki arkadaşlar tespit ediyor. 

Hüseyin Bey, aslında güvenilmemesi gereken kişi varsa, o da sizsiniz. Burası bir Divandır, 5 
kişi var. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Daha evvel yoklama yapmadınız! 

BAŞKAN- Ne demek yani; burada biz hile mi yapıyoruz?! 
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HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Biz daha önce yoklama istedik, ekseriyet yoktu, ara ver
mediniz... 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı yok. Kaç dakika ara verelim? 
ADNAN KESKİN (Denizli)-Olmaz efendim. 
BAŞKAN- Efendim, olsun olmasın; İçtüzüğü uygulayacağız. 

TURHAN TAYAN (Bursa)-15 dakika ara verelim. 

BAŞKAN- Peki. 

Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 21.25 

®— -
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 21.40 

BAŞKAN: Başkanvckili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN(Konya), Işılay SAYGIN(İzmir) 

-© — 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 129 uncu Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

III.- Y O K L A M A 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Özelleştirme Kanunu Teklifinin 1 inci maddesi üzerinde ver

ilen önergelerin oylanması sırasında yoklama istenmişti. Yapılan yoklamada toplantı yetersayısı 
bulunmadığından, birleşime 15 dakika ara verilmişti. 

Şimdi, tekrar yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) > 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, yapılan ikinci yoklamada da toplantı yetersayısı buluna

mamıştır. Ancak, şu Meclisi çalıştırmak, hem muhalefetin hem İktidarın görevi. Muhalefet yap
mak, 10 milletvekiliyle buraya gelip çalışmaları engellemek değildir. Şurada bir kanun çıkarıyor
sak, birlikte çıkaralım; memleket menfaatına olan bu kanunu birlikte, elbirliğiyle çıkaralım... Bu 
itibarla, rica ediyorum arkadaşlardan... (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Efendim, alkışlanmak için konuşmuyorum; şurada hepimiz bu memleketin insanlarıyız; bura
da devletin bir sürü masrafları oluyor, buranın günlük masrafı on milyar lira. Peki, buraya gelip de, 
ille Meclisin çalışmasını engellemek mi gerekir; yoksa, şu Meclisi çalıştırıp, kanun çıkarmak için 
gayret göstermek mi gerekir? 

Muhalefetin de bu Meclisin toplanması için, karar yetersayısı ve toplantı yetersayısının bulun
ması için sorumluluğu vardır. Eğer İktidar çalışmıyorsa, muhalefet gelsin ve İktidarın kanunlarını 
reddetsin... 

HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Bingöl)- Onu evine gidenlere söyle, tatile gidenlere söyle. 
BAŞKAN- Arkadaşlar, bu iş böyle gitmez. Rica ediyorum... Biz de buraya geliyoruz, bu kadar 

emek sarf ediyoruz. Muhalefetin görevi, sırf burayı engellemek değildir... 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- O sözü oraya, İktidara söyle. 
BAŞKAN- Yani, bir karar yetersayısı ile bir de yoklama isteme dışında ne yapıyorsunuz, ben 

anlamıyorum! 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- İktidar biz olalım, o zaman bu Meclisi biz çalıştırırız. 
BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur. 
Alınan karar gereğince, gündemdeki kanun tasan ve tekliflerini görüşmek için, 28 Temmuz 

1994 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 22.00 

W-
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I.-Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, arıtma tesislerinde kullanılan elektrik bedellerine 

indirim uygulanmamasının nedenine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel 
Atasoy'un yazılı cevabı (7/4674) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabihi Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
10.6.1994 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Şehir içme sulan için kullanılan elektrik bedelerinde % 33 oranında indirim yapılmaktadır. En 
az içme suyu kadar ehemmiyet arz etmesine rağmen, niçin Atık Su Arıtma Tesislerinde kullanılan 
elektrik bedellerine indirim uygulanmamaktadır? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.APK.0.23.300-1257-9167 26.7.1994 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 20.6.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.Ö0.02-7/4674-10272/38908 

sayılı yazınız. 
Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru 

önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Veysel Atasoy 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in Soru Önergesi ve Cevabı 
(7/4674/10272) 

s 
Şehir içme sulan için kullanılan elektrik bedellerinde % 33 oranında indirim yapılmaktadır. En 

az içme suyu kadar ehemmiyet arz etmesine rağmen, niçin Atık Su Arıtma Tesislerinde kullanılan 
elektrik bedelerine indirim uygulanmamaktadır? 

Cevap: 
3 Ekim 1990 tarih ve 20654 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ve 

Bakanlığımızca yürütülen Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinde, Atık Su Arıtma Tesislerinde 
indirimli tarife uygulanması mümkün olamamaktadır. 

Ancak, çalışmaları halen devam etmekte olan Yönetmelik değişikliğinde, konunun dikkate 
alınması suretiyle atık su antma tesislerine indirimli tarife uygulanması mümkün olabilecektir. 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA'DAİR'ONGÖRÜŞMELER 

1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâkî 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/15) 

2. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürfcan ve 12 arkadaşının, TRT yönetimi
nin 2954 sayıl,ı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu 
haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

3. — Konya Milletvekili Necmettin Erbaıkan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de 
devlet ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

4. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de 
konuşlandırılan «Çekiç Güç» isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması, 
bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder ma
hiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkarılması ile bu konularda alınması gere
ken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

5.-— Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluş
larımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal dummları ve kapasitelerinin 
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

6. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykır,ı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

7. — Şırnıak Milletvekili Mahmut Almak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

8.— İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorun
larım tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/22) 

9. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

10. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

11. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunlar ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

12. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçle
rimize yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/9) 

13. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesin
de meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbir
leri tespite etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

14. — Sumak Milletvekili Mahmut Almak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre (içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

15. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üre
timi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

16. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin 
daha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

17. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin 
sağlık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasamn 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/30) 

18. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişldn önergesi 
(10/32) ' ' 

19. — Konya Milletvekili Necmettin Erb'akan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri 
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almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

20̂  — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin 
sorunlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

2 1 . — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

22. — Ankara Milletvekili L Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muh
taç çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

23. — Kahramanmaraş Milletvekili ökfceş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

24. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 •arkadaşının, ülkemizde uygulanan 
eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

•25. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

26. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

27.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve .18 arkadaşının, ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/40) 

28. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ye 18 arkadaşının, din görevlile
rinin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 
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29. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde 
kurulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/49) 

30. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

31. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

32. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

33. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme poli
tikamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/54) 

34. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatla
rındaki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

35. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol 
tüketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için 
alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel.görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

36. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı 
ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

37. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 
yılında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması 
için Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

38. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, istanbul Ata
köy'de Emlâk Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 
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Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

39. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi 11 Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

40, — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu 
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesıi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

4i. — İstanbul Millöüvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 
1992'de Nevvyork kentinde düzenlenen geleneksel «Türk Günü Yürüyüşibne katılan 
kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

42, — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekenbank'ın 
İstanbul şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz 
olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

43. •— Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Loj
manlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak 
ve soruşturmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddelen uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/67) 
' 44.-— İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı 

ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/68) 

45. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanat
kârların sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/18) 

46. — Muş Milletvekili. Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve 
Özellikle Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/69) 

47. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Koopera
tiflerinin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 
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48. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Sa-
manpazarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının 
tespiti ve çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

49. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini can
landırmak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
mddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

50. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır 
İli Kulp ilçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

51. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı 
Çarşısının restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaşacağı problemlerin tespit ve 
çözüm yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

52. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanla
rımızın ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

53. —• Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 10 arkadaşının, taşıtlar için 
oldukça zararlı olan solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak 
haksız kazanç sağlandığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/80) 

54. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadaşının, Doğu Türkistan' 
daki insanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

55. — Kahramanmaraş Mitletveküi Hasan Dikici ve 17 arkadaşının, uluslararası 
karayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tes
pit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına üişkin önergesi (10/83) 

56. — Erzurum Mületvekili Oktay Öztürk ve 10 arkadaşının, 1980 -1983 döne
mindeki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 
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57. — Antalya Milletvekili Deniz Bayfcal ve 9 arkadaşının, Uğur Mumcu cina
yetini ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, yurt dışın
da bulunan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin problemlerinin tespiti ile bu prob
lemlerin çözümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/88) 

59. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 11 arkadaşının, CHP'nin mirası 
ve iş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/91) 

60. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yu
goslavya'da gördükten sonra THY'da görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sü
rülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

611 — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, İzmir Büyükşehir Be
lediyesince yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız baskıları araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

62. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 12 arkadaşının, belediyelerden kay* 
naklanan çeşitli aksaklıkların giderilerek, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

6 3 a — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal 
Bölgesine tahsis edilen kadroların illere dağıtımı ve bu kadrolara yapılan atamalarla 
ilgili olarak öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 

- (10/95) 

64. —- İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu ve 12 arkadaşının, uy
gulanan teşvik politikaları ve bu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak 
kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

65. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşınım, yurt dışın
daki işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü 
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için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/97) 

66. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 19 arkadaşının, Atatürk Ba
rajında üretilen enerji nakil hattı ihalesinde yolsuzluk ve usulsüzlükler yapıldığı iddia
larını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

67. — izmir Milletvekili Mehmet Özkan ve 20 arkadaşının, İzmir Ili'nin kentsel 
ve yerel nitelikli sorunlarını araştırmak ve çözümü için alınması gerekli önlemleri be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

68.— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 23 arkadaşının, tüm millet
vekillerini töhmet altında bırakan her türlü şaibeli iddia ve isnatların araştırılarak açık
lığa kavuşturulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

69. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 10 arkadaşının, Ümraniye He
kimbaşı Çöplüğündeki patlamanın nedenlerinin saptanması. ve sorumluların ortaya çı
karılması amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

70. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, Kürt sorunu konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/28) 

71. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır'da 
korsan yayın yaptığı iddia edilen bir radyoya ilişkin olarak Hükümetin sergilediği ta
vır konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

72. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, bölücülük ve 
terör olayları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/29) 

73. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 18 arkadaşının, Elazığ - Bingöl Kara
yolunda meydana gelen ve 38 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör olayı konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/33) 

,74. — Bursa Milletvekili Hüsamettin örüç ve 23 arkadaşının, 14 Mayıs 1993 
tarihinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılan ihalelerde usulsüzlük ve yolsuzluk 
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yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

75. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 10 arkadaşının, Güneydoğudaki 
terör olaylarının nedenlerini ve bu olaylarla ilgili ihmal iddialarının araştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 'inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

76. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, geçici köy koruculuğu 
uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

77-— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Topluluğu ile ilişkilerinin incelenerek izlenmesi gereken yeni strateji ve poli
tikaların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

78. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar vo 10 arkadaşının, Olağanüstü Hal uy
gulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

79. -— Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 11 arkadaşının, Kürt sorununun de
mokratik çözüm yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/117) 

80. — Çorum Milletvekili Muharrem Ş/emsek ve 11 arkadaşının, özellikle Gü
neydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere ülkemizde cereyan eden olayları yerinde ince
lemek ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/118) 

81. — Diyarbakır Milletvekili M, Hatip Dicle ve 9 arkadaşının., özgür Gündem 
Gazetesi Bitlis Muhabiri ve Demokrasi Partisi Bitlis 11 Başkanı Isak Tepe'nin oğlunun 
kaçırılarak öldürülmesi olayında ileri sürülen iddiaların araştırılarak açıklığa (kavuş
turulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

82. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar ve 9 arkadaşının, Van ili Bahçesaray 
ilçesi Sündüz Yaylasında meydana gelen olayı açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırmas' 
açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 
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83. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılmç ve 1,1 arkadaşının, Kahramanma
raş - Nurhak Dağlarında güvenlik güçlerince' düzenlenen operasyonlarda kimyasal ve
ya biyolojik silah kullanıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/129) 

84. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, balıkçılık sektö« 
rünün sorunlarını araştırarak alınması gerekli tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/130) 

85. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, başta Beyşehir 
Gölü olmak, üzere bütün göllerimizde hayat tarzı, balıkçılık ve turizm yönünden kar
şılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereiken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

86. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 16 arkadaşının, Türkiye'deki 
kontrgerilla iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/133) 

87. — Kars Milletvekili Atilla Hun ve 16 arkadaşının, Digor, Yüksekova,. Çu
kurca ve Hakkâri'de meydana gelen terör olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/134) 

88. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Batman'da meydana 
gelen ve bir milletvekilinin öldüıüldüğü silahlı saldırı olayının faillerinin ve sorumlu
larının bulunabilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

89. — istanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 16 arkadaşının, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin bir kuruluşu olan İGDAŞ ile ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk ve 
usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

90. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 11 arkadaşının, Diyarbakır'da mey
dana gelen olayların nedenlerini araştırmak, sorumlularını ortaya çıkarmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

91. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 13 arkadaşının, güvenlik güç
lerinin Hakkâri'de bazı masum vatandaşlara ait araç ve işyerlerinde maddî zara^ara 
neden olduğu iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/? 38) 
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92. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz ve 45 arkadaşının, siyasî partilerin 
mal varlıkları ve malî kaynaklan ile ilgili olaralk ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuş
turmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

93. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 10 arkadaşının, Hakkâri - Yük
sekova'da masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine güvenlik güçlerince zarar verildiği 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

94. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Muş'un Korkut İlçesi
ne bağlı Altınova Beldesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların 
uğradığı zararların tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

95 .— Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Ağrı'nın Doğubeyazıt 
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların 
tespit edilmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

96. — Van Milletvekili Remzi Kaırtal ve 9 arkadaşının, Bitlis'in Hizan İlçesinde 
meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların tespit 
edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

97. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, Hayri Kozakçıoğlu'nun 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği sırasında usulsüzlükler yaptığı iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

98 .— Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Diyarbakır'ın 
Hazro İlçesinde güvenlik güçleri tarafından masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine 
zarar verildiği iddialarını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

99. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 12 arkadaşının, Kontgerilla 
iddialarının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

100. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 15 arkadaşının, terör olaylarının 
çözümü Millî birlik ve bütünlük konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/39) 

101. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu ve 13 arkadaşının, Kontgerilla id
dialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 9S inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 
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102. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 10 arkadaşının, Şırnak Cizre - Akarsu 
Köyünde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı masum kişilerin 
gözaltına alındıktan sonra öldürüldüğü iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/148) 

103. — Kırıkkale Milletvekili M. Sadık Avundukoğlu ve 12 arkadaşının, 
M. K. E. K. ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasındaki ilişkileri ve bu kuruluşların 
sorunlarını tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

104. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 11 arkadaşının, Ankara'nın Elmadağ 
İlçesinde cesedi bulunan emekli Binbaşı A. Cem Ersever olayının açıklığa kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

105. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Muş'ta güvenlik güç
lerince bazı yerleşim birimlerinin zorla boşaltıldığı ve masum kişilerin öldürüldüğü 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

106. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 16 arkadaşının, yüksek öğrenimde 
karşılaşılan sorunların ve çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/153) 

107. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 39 arkadaşının, Hükümetin 
terör örgütüyle ateşkes kabul ederek güvenlik güçlerinin operasyonlarını durdurduğu 
ve terörle mücadelede yetersiz kaldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/154) 

108.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, dış borçların her yö
nüyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

109. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, milletvekillerinin 
görevlerini ve daha verimli bir çalışma ortamı sağlanması için alınması gereken önlem
leri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

110. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 Arkadaşının, Bazı Kentlerde 
Görülen Hava Kirliliğinin Sebeplerinin ve Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edil
mesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve .103 üncü Maddeleri Uyarınca 
Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin önergesi (10/157) 
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111. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 14 Arkadaşının, §oför Esnafının 
Problemlerinin Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin ve Uygulamaya Konacak 
Yeni Politikaların Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi (10/159) 

112. -— İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 21 arkadaşının, S.S.K.'nın yetersizlikleri
nin ve ihtiyaçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meciis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 

113. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Doğu ve Gûneydoğu'da 
yaşanan olayların ve göçün nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

114. — Konya Milletvekili Mustafa Ünatdı ve 11 arkadaşının, Şarkikaraağaç, Sey
dişehir ve Bozkır istikametinde uzanan vadide şeker üretimi ile ilgili sanayi ve tarımı 
geliştirmek için alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/162) 

115. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, Lions kulüpleri 
ve yan kuruluşları ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inoi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

116. ~— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, hudutlarımızın 
güvenliğinin sağlanması için alınması gereken ek tedbirleri araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üricü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

117. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, Rotary Kulüpleri 
(Dernekleri) ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

118. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, Bilderberg Kulübü 
ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/168) 

119. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, Türksat ve Millî Uydu 
programının geleceği konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/40) 

120. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 16 arkadaşının, ülkemizin su kaynak
larının daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek ve Manav-
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gat Çay,ı üzerinde uygulanan proje hakkında kamuoyunu aydınlatmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/170) 

121. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Kahramanmaraş'ın Pa
zarcık İlçesine bağlı Narlı Beldesinde bazı masum kişilerin güvenlik güçlerince öldürül
düğü iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

122. — Batman Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 10 arkadaşının, Doğu vr 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı yerleşim birimlerinin güvenlik güçlerince boşal
tıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

123. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 12 arkadaşının, Ankara Büyükşehir Be
lediye Başkanlığınca gerçekleştirilen Batıkent-Kızılay Metro hattı ve Kızılay istasyonu 
ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasalın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/173) 

124. —• Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 9 arkadaşının, ülkenin Batıs,ı ile 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasındaki ekonomik gelişmişlik farkı konu
sunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/41) 

125. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 16 arkadaşının, Milletvekillerinin 
TBMM'deki bürolarına dağıtılan «Mustafa Kemal Atatürk'ün Babası Kimdir» başlıklı 
yazının nasıl ve kimler tarafından dağıtıldığını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/174) 

126. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdul-
latif Şener'in, Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ve Goradze'ye yapılan saldırılar konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/42) 

127i — SHP Grubu Adına Grup Başkanı ve İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, 
Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve Hatay Milletvekili Nihat 
Matkap'ın, Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ve bunların Türk kamuoyundaki etkiieri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/43) 

128. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 10 arkadaşının, ülkemizde uygulanan 
seçim sistemi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 
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129. — İstanbul Milletvekili Algan Hacatoğlu ve 9 arkadaşının, TYT Bank'ın 
faaliyetlerinin durdurulması sürecinde Hazine'nin zarara uğratıldığı iddialarını açıklığa 
kavuşturmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

130. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlıı ve 46 arkadaşının, faaliyetleri durdu
rulan bankaların uygulamalarının ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması ge
reken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

131. — Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, Karabük Demir - Çelik 
İşletmelerinin kapatılması durumunda ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik sorunları 
araştırarak alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/178) -

132. — Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, Armutçuk ve Amasra 
Taşkömürü işletmelerinin kapatılması durumunda ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik 
sorunları araştırarak alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/179) 

133. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün ve 13 arkadaşının, BM tarafından 
Irak'a uygulanan ambargonun Türk ekonomisi üzerindeki etkilerini araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/180) 

134. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 9 arkadaşının, Demir-Çelik fabrikalarının 
zarar etme nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

135. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Ab-
dullatif Şener'in, 5 Nisan Ekonomik önlemlerinin Uygulama Planı Konusunda, Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/47) 

136.1 —' Amasya Milletvekili Haydar Oymak ve 9 arkadaşının, T.H.Y. ile' ilgili 
olarak ileri sürülen iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/182) 
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137. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış ve 9 arkadaşının, 5 Nisan Ka
rarlarının ardından bazı bankaların faaliyetlerinin durdurulması ile sonuçlanan olay
ları araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırmasraçılmasına ilişkin 
önergesi (10/183) 

138. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 25 arkadaşının, Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin bugünkü durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin Önergesi (8/48) 

139. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır İlin
de bir şahsın güvenlik görevlileri tarafından kaçırılarak öldürüldüğü iddiasını araştır
mak amacıyla, Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

140. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 24 arkadaşının, Ankara Metrosu 
inşaatında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca !bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/185) 

141. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 13 arkadaşının, Ankara Metrosu 
inşaatında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/186) 

142. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 10 arkadaşının, Karabük De
mir - Çelik Fabrikasının bugünkü durumunun tespiti ile alınacak önlemler konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/49) 

143 — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 9 arkadaşının, Parlamentoda tem
sil edilen bazı siyasî partilerin çeşitli usulsüz, yasadışı işlemlere, bağışlara karıştırıldığı 
iddialarını araştırmak aamacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca 'bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

144. '— Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan ve 29 arkadaşının, Ortodoks Fe
ner Rum Patrikhanesinin amaçları dışında faaliyette bulunduğu iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/188) 

145. —— Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 112 arkadaşının, Van Gölünde 
meydana gelen yükselme sonucu vatandaşların uğradığı kayıpları araştırarak alınması 
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) . 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAÎR ÖNGORÜŞMELER 

146. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Güneydoğu Anado-
luda bazı köylülerin güvenlik güçlerinin baskıları yüzünden Kuzey Irak'a göç ettik
leri iddialarını araştırmak amacıyla Atnayasannı 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/190) 

147. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 10 arkadaşının kamu çalışan-
/ - • • . 

larının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 

148.— İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 12 arkadaşının, RP'ne men
sup belediye başkanlarının partizanca uygulamalarla işçi çıkardığı iddialarını araş
tırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

149. — istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 9 arkadaşının, Başbakan ve 
yakınlarının mal varlığı ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla, 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) 

150. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu ve 19 arkadaşının, bazı millet
vekillerinin siyasî baskılarla Devlet ihalesi aldıkları ya da aracılık ettikleri iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

151. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 arkadaşının, Başba
kanın mal varlığı ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/196) 

152. — Çorum • Milletvekili Muharrem Şemsek ve 12 arkadaşının, siyasî partile
rin ve liderlerinin mal varlıklarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/197) 

153. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 12 arkadaşının, Uluslararası ku
ruluşlarda Türkiye ile ilgili alınan kararlar ve Türkiye - Batı ilişkileri konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 'bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/50) 

154. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 9 arkadaşının, Türkinvest A.O.G. 
Menkul Kıymetler A.Ş. hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmadığı iddialarını araş-
'tırmaık amacıyla, Anayasanın 98 inci, lİçıtüzüğün 102 ve 103 üncü 'maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 
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SÖZLÜ SORULAR 

*1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) 

*2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

*3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

*4. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

*5. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL, sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Ba-' 
kanından sözlü soru önergesi (6/325) 

*6. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin 
İlçesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 

*7. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edi
len bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) 

*8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Kültür Bakanının imzasının 
Bakanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan soru önergesi 
(6/365) 

*9. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların 
milletimizi büyük bir ahlakî çöküntüye" sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/366) 

*10. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın bazı gazetelerde yer alan «Ada-
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği» iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

•11. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz 
kazalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/374) 

(*) içtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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*12. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış tö
renleri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376) 

*13. —.İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan 
«Yüzsüzler Hükümetin Akrabası» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/377) 

*T4.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer 
alan «vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu» iddiasına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

15. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin. Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

*16. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağct'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Bar-
zani ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/422) 

17. ••-•- Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge bölgesinde sit 
alanına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

*18. '—- İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gece
kondu bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

*19. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanının istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

20. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'ün, kamulaştırma işlemlerine ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

21. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'ün, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri 
PTT'sine alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/469) • • • ' • • ' • . . 

22.;— Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı 
içinde yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve tskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

23. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 
fiilî hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında 
çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) . 

*24. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, bir gazetede yer alan «Yol
suzluk Bakanlığında Yolsuzluk» başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) ' 
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25. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne ba
lıkçı barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/500) 

26. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü 
Barınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler 
Müdüılüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm 
nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

2 8 . — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle .yapılan iha
lelerle ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü'soru önergesi (6/579) (1) 

*29. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan 
bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/507) 

3 0 . — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks - snoplarda satılan cinsel ge
reçlerin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/508) 

31. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda 
kullandığı iddia edilen bir beyanına^ ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/510) 

32. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

33. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işıkkent Ajans Mü
dürünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın 
sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 

34. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin 
piyasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/514) 

35. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde tele
fon dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

36. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gü-
müldiir sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) 

37. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankayan'ın, İzmir Narlıdere'de atılan 
köprülü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/520) 
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38. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Mü
dürünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

39. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çev
reyi rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

40. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin 
miting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

Mİ1, — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür 
hakkındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

42. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlü
ğünce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

43. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/536) 

44. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın, 
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/537) 

45. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/540) 

*46j — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz'ün, Amasya Organize Sanayi 
Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

47. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki id
dialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

48 .— Bilecik Milletvekili-Mehmet Seven'in, Bilecik - Bozüyük İlçesi içme suyu 
ile Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/556) 

*49. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Merkez Dalaman Bu
cağında meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/558) 

50, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan 
ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

51.. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü ta
rafından otoyollar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

52. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
«TEK'in Delileri» başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
çoru önergesi (6/562) 
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53. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü «Kanal 6» da yayım
lanan «Aile İçinde Cinsel Tacizler» adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/563) 

54. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

*55. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobil felaketinin sonuçlarına 
ve kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/719) (1) 

56. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri 
açıklamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (1, 

57. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak 
siyaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) 

58. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca 
davet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/721) (1) 

59. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne 
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

60. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra 
Bakanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

61. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde «Kiliselerde 
Tuzak» başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/583) 

62. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli 
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

63. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

*64. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından 
mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

65. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

66.— istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde 
tahrip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

67. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 
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*68. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da bazı bakanlık
ların ilçe teşkilatının bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/595) 

1':69. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ti
carî işler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

70. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı 
geziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

71. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapı
lan zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

72. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) 

73. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunla
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

74. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz
met tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/603) 

75. — İstanbul Milletvekili Halit ^Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürle
rinin partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/604) 

*76. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fide
lerin dikim giderleri için tahsisat ayrılmadığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/605) 

77. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT ve HDTM'da çalışan personelin 
malî durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/781) (1) 

*78ı— Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi 
borçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

*79. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, belediyelerin doğalgaz fiyatla
rını sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/783) (1) 

80, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında OY AK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/607), 

(!) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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*81. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslâm 
Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/608) 

82. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete 
yapılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/795) (1) 

83. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet bankalarından verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

84. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve bele
diye meclis üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/797) (1) 

85. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, 1. Ü. Botanik Ana Bilim Da
lına ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

86. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk iddi
alarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi'(6/801) (1) 

87. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan 
ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

88. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sev
gisini işleyen şiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/612) 

89. •— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, SSK tarafından bazı kişilere 
haksız ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/613) 

*90. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, 3795 Sayılı Kanunun 6 ncı mad
desiyle ilgili yönetmeliğin ne zaman yayınlanacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/812) (1) 

91. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından ya
pılan üzüm mubayaasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/617) 

92. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tahkim Yasasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

93. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara' 
daki metro inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

94. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner 
sermaye işletmelerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

95. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son 
verilen bir grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 
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%, — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Şırnak Valisine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

97. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin 
hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/841) (1) 

98. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yaka
landığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/623) 

*99. — Ankara Milletvekili Ömer Ekincinin, besicilik kredilerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

100. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle 
ilgili açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 

101. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki 
heyelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

102. —İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
diğer ilçe belediyeleri hakkındaki 11 idare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme ka
rarı olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

103. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu - Torul Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/815) (1) 

104. — İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Org. Eşref Bitlis'i Ankara' 
dan Diyarbakır'a götürmek için havalandığı sırada infilak eden uçağa ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

105. _ İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk 
Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/628) 

#106. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın Emet İlçe
sinde yapımı planlanan kapalı spor salonuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/629) 

107. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) 

108. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı 
Evine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) , 

109. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî 
mahkûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/632) 
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110. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerindeki uygulamalara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

111. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adalet komisyonlarında yapı
lan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

112. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şırnak eski Valisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

113.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek İhtisas Hastanesinde 
bir hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

*114. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'daki derslik ihti
yacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

115. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine ata
nan Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/638) 

116. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine 
Ek Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/639) 

117. — Kütahya Milletvekili Mehmet.Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hasta
nesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

•*118. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, yeni kurulan ilçelerin hü
kümet binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 

:,:1İ9. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 6 Haziran'da seçim yapılan 
belediyelere ihale yapılmadan otobüs alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/642) 

120. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

121. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Tabu
runun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 

122. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in,' 30 Ağustos Törenleri ile 
ilgili yönetmeliğin Resmî Gazete'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/646) 

123. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İline atanan öğ
retmenlere re yapılan dersliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/648) 

124. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

*125. -— Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, «Anadolu Halk Cephesi» adlı 
bir örgütün varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 
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126. — istanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT ha
ber ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

127. — Afyon Milletvekili "Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon tünde yeni açılan sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

128. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan «özlü soru önergesi 
(6/819) (1) 

129. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergeri (6/834) (1) 

130,. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

131.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet 
Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/821) (1) 

132. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatirioğlu'nun bir genel müdürün valilikten 
tedbir ve yardım istediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/659) 

133. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alınan bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) • 

134. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın bazı bölge
lerinde çağrı cihazı ve mobil telefonların çalışmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/661) 

.135. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdür
lüğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/662) 

136. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

137.— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya TV ve FM Rad
yo verici istasyonunun teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) 

138. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez ilçe ve 
Köylerine 1993 yılı programında ne kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/665) 

139. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet ilçesi örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

140. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğü
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/667) 
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1 4 1 . — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli maden ha
ritasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

142. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.İ. Seyitömer ve Tunç-
hilck kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/669) • 

143. _ Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.E.K. Seyitömer 5 ve 
6 ncı ünitelerine ilişkin Enerji ve,Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/670) 

144. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e 
alınan işçi ve memurlara ilişkin Enerji, ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/671) 

145. _ Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe 
elektrik hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesr 
(6/672) . ' 

146. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Bitlis Sağlık Müdürü bak-
• kında ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (1) 

147. __ Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/673) • 

148. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/674) 

149. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1) 

150. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bir yakınının KKTC vatandaş
lığına geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

151. „ . Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Sırrı ak eski Valisine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

152. _ İstanbul Milletvekili Hal i t Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam -hat ip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

153. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakınına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

154. —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakını hak
kında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/681) 

155. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla 
kredi aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

156. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müste
şarlıkta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) (1) 
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157. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, «görev verme söz
leşmesi » imzalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/684) 

158. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

159. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağük Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

160. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/687) 

161. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet 
Tabibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/688) 

162. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakamndan sözlü soru önergesi (6/689) 

163. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi 
borcu olup olmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

164. İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal - Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

165. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları iha
lesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

166. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sigorta hastaneleri ve bu has
tanelerde çalışan doktorlar hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) 

167. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 

168. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Sınaî Kalkınma Ban-
kas,ı Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/695) 

169. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda 
bulunan iki köşkün bir doktora kiraya verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) 

170.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edil
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 
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171. —Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/698) 

172. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sa
hiplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

173. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700) 

174. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmele
rinde etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

175. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, gümrüklerden kaçak eşya girdiği iddia
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

176. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, dağıtılan Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

177. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank ta
rafından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

178. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yapılan mücadeleye ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

179. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

180. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli Tarım Teşkilatında yapılan 
atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) 

181. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamala
rında partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/708) 

182. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdamlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

183. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Ko
nut ikmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

184. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
olan borcuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

185. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bilgisayar teknolojisinden 
yararlanılmasına yönelik çalışmaların ne zaman başlayacağına ilişkin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/713) 

186. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt'da kok kömürüne sübvan
siyon uygulamasına ne zaman geçileceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/843) (1) 
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187. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 

188. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine 
ilişkin Bayındırlık ve iökân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

189. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Elbistan'da pasaport büro
su ve Afşin'de silah bürosu açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/739) 

190. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Linyit 
Kömürlerinin koklaştırılması için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

191. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü'soru önergesi (6/741) 

192. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfalt
lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

193. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri jl Müdürlüğünün, bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

194. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandil II 
H.S.'lerinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/744) 

195. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru. önergesi 
(6/745) 

196. --- Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

197. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaat
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

198. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

199. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

200.'— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacak
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 
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201. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, bir devlet Bakanına ait firma
ya kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/751) 

202. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
Şeker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/752) 

203. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Termik 
Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

204. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve 
Andırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/754) 

205. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

206. — Kahramanmaraş " Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi (6/756) 

207. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve 
Çağlayancerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/757) 

208. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
alınan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/758) 

209. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/759) 

210.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Balkanından sözlü soru 
Jnergesi (6/760) 

211. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

"212. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğudaki izlediği 
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

213. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Sümerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru Önergesi (6/765) 
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214. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde 
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/766) 

215. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

216. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Köy yollarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

217. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflıı'nun, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe 
alınan ekonomik tedbirlerin ve yardımların yeterli olmadığı iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

218. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara' 
daiki hava limanlan ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/770) 

219. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat 
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

220. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Trakya Bölgesinde özellikle Ça
nakkale ve ilçelerinde bir süre önce meydana gelen Şap Hastalığına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

221.— İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

222. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hükümetin bugüne kadar 
yaptığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

223. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun 
faizlerinin ödenmesine ilişjkin Devlet Bakanı ve Başbakandan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/774) 

224̂  — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankasının 1993 yılında 
esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

225. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayi T.A.Ş. Genel 
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

226. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi . 
(6/777) 
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227. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 1992/7 Sayılı Başbakanlık Genel
gesinin 3 üncü maddesine uygun hareket edilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

228. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nın mal varlıklarının Emlak 
Bankasına devredildiği İddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/77S) 

229. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/779) 

230. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

231. — İstanbul Milletvekili Hali t Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/784) 

232. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp 
faciasının sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

233. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kur'alarında 
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

234.— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin 
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/787) 

235. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

236. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, VİP salonlarından yararlananlara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

237. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, hava Umanlarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

238. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerin
deki telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

239. —Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İlinde vergi denetim ele
manlarınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/884) (1) 

240. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, alimünyum taşıma ihale
sinde kayıtılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/806) 
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241. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça' izlenen ilaç 
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

242.— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Emlakbank tarafından bazı 
bürokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/808) v 

243. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce 
Antalya Uimanına alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

244. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

245. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerhkaya'nın, Tunceli - Pertek - Ardıç 
Köyünden bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/827) 

246. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'nım Artvin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) (1) . 

247. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

248. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

249. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırıkkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) (1) 

250. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Amasya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) (1) 

251. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Karaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) (1) 

252. — Ri/e Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Zonguldak ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/917) (1) 

253. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Rize ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/918) (1) 
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254. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, Düzenleme ve Kamu
laştırma Fonu'ndan Çorum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) (1) 

255. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan İsparta ve Aydın İllerindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) (1) 

256. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) (1) 

257. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Nevşehir İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) (1) 

258. — Giresun Milletvekili Burhan Karâ'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Giresun İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

259. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Kütahya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) (1) 

260. ,— Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Niğde İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

261. — İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bartın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

262. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Diyarbakır İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/892) (1) 

263. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Konya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 

264. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muğla İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

265. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Uşak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

266. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/896) (1) 
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267. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun, Düzenleme Ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Gaziantep İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) (1) 

268. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 24 Mayıs 1993 günü 35 kişinin ölü
mü ile sonuçlanan katliama ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/828) 

269. —- Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 

270. —_ Bilecik (Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

271. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/831) 

272. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kayseri İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (1) 

273. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü sora önergesi (6/924) (1) 

274. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan, Adıyaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) (1) 

275. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Elazığ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

276. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ardahan İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) (1) 

277. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) (1) 

278. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kastamonu İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) (1) 

279. — Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kahramanmaraş Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) (1) 
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280. — İstanbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

281. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüderfn, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Tekirdağ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü sora önergesi (6/932) (1) 

282. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bingöl İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

283. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ankara ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) (1) 

284. — Ankara Milletvekili Hamdi Erişkin, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Aksaray Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

285. — Afyon Milletvekili -Halil İbrahim özsoy'un, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

286. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Çanakkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) (1) 

287! — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırklareli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) (1) 

288. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (l) 

289. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bakanlıklar tarafından emanet. 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

290. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/840) 

291. — Van Milletvekili Şerif Bed'irhanoğlu'nun, Van - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/852) 

292. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, çiftçilerin toplam ürün bedellerin
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853) 
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293. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün 
geçici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/854) 

294. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Bakanlık bütçesinden 1992 - 1993 
yılında belediyelere yapılan yardım miktarına ve asfalt hizmeti görürülüp götürülme-
diğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1) 

295. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Erciyes Üniversitesi Hastane
sinde ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen 
sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

296. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneğin kullanılmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
som önergesi (6/857) 

297. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, KKTC'de erken seçime gidil
mesi gerektiğine yönelik beyanlar verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/991) (1) 

298. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T.'nin Bölge Müdürlüklerine 
gayrimenkul kiralama konusunda, yetki verilmemesinin nedenine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/858) 

299. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Manisa - Saruhanlı'da ağır ekono
mik koşullar yüzünden bazı çiftçilerin bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/859) 

300. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in Bozüyük İlçesine T.M.O. 
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) 

301. — İstanbul Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorun
lara ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/861) 

302. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Bakanlıkça açılan bazı ihalelere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından spzlü soru önergesi (6/992) (1) 

303. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'da yapılan 50 okul 
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/993) (1) 

304. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Saip Molla özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

305. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Şanlıurfalı bir partiliye 
Vakıfbank'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü som önergesi (6/863) 

306. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 
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307. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanına ait villa 
ve iş merkezlerinin hazine arazileri üzerinde bulunduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/865) 

308. ;— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

309. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in Şekerbank'tan 
aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867) 

310. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

311. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alman İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

312. — İstanbul Milletvekili Bahattin Yücel'in, kamuya ait dinlenme tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

313. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul ve Mardin'de yapılan 
okul ihalelerinde yolsuzluklar olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/997) (1) 

314. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölünde meydana gelen 
faciaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) (1) 

315. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Özelleştirme Garabeti» başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/999) (1) 

316. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yeni atanan Bölge Müdürlerinin 
yeterli olmadıkları iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1001) (1) 

317. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Edirne İli ve Trakya Bölgesinde 
bazı yerleşim birimlerinin ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1004) (1) 

318. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ağrı'daki iki Amerikalı ve Büyük Ermeni Gezisi» başlıklı yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1006) (1) • 

319. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, TOE'nin özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

320. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî Güzelhisar Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/871) 

321. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir işadamının SSK'ya olan prim 
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 
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322. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, «Bakana İkram» başlığı ile, bazı 
basın organlarında yer alan haberde lileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1009) (1) 

323. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'run, yolsuzluk iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) (1) 

324. — Bilecik "Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayali 
ihracatçılar hakkında bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/873) 

325. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli'nin Ovacık İlçesi 
Yeşilyazı Nahiyesinde güvenlik güçleri tarafından bazı masum vatandaşlara ait araç
ların ve işyerlerinin yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/874) 

326. — Denizli Milletveklili Hasan Korkmazcan'ın, Denizli'de bulunan PTT Baş
müdürlüğünün Aydın'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) ' 

327. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'in, Libya'da iş yapan bir firmada ça
lışan işçilerin ödenmeyen alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1011) (1) 

328. — İstanbul Milletvekili Selçuk Marufiu'nıın, Pendik - Klartal ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/878) 

329. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Natrman Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

330. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Şenkaya Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

331. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için 
lojman yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

332. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

333. — Erzurum Milletveklili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

334. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Anadolu Ajansı ve T.R.T. ya
yınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1012) (1) 

335. -1- Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Devlet-Bakanlığı döneminde bazı 
basın organlarına verildiği iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü som öner
gesi (6/1013) (1) 
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336. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Brgüder'in, Saip Molla özel Ormanın-
daki yapılaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898) 

337. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı üst düzey bürokratlara 
özel sektör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/899) 

338. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sefaköy'de Hazineye ait ar- • 
saya iş hanı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

339. —İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksim Otelcilik A. Ş.'de 
partizanca atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

340. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, DSİ Vakfına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

341. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Devlet teşviki verilen besi ahır
larının fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904) 

342. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Bakanlığın Kerkük ve Irak Türkmen
leri konusunda izlediği politikalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/905) 

343. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Ataköy'de PTT yetkilileri 
ile rüşvet ilişkisine giren bir firmanın yetkililerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/906) 

344. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da önemli vergi ka
yıplarına neden olan hal dışı ticarete karşı yeterli denetim yapılmadığı iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

345. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Küçükçekmece Gölünün 
doldurularak arsa yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/908) 

346. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kanada'da yaşayan bir 
Dışişleri mensubu hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/909) 

347. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Brgüder'in, Eminönü Belediyesi tara
fından yeşil alan yapmak için kamulaştırılan bir alanın tekrar arsa yapılarak iade edil
mesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

348. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, ibra edilmeyen bir bürokratın 
Merkez Bankası Başkanlığına nasıl atandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/943) 

349. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, görevinden alınan SEKA Teftiş Ku
rulu Başkanına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 
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350. — Adana Milletvekili ibrahim özdiş'in, terör olayları yüzünden kapatılan 
okullara ve öğretmenlerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1015) (1) 

351,.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, MTA'nın özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1016) (1) 

352. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Malatya'da yükseköğrenime devam 
eden ilkokul öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1017) (1) 

353. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya - Yunak Devlet Hastanesi 
ile sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/944) 

354. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tıınç'un, Elazığ il Kültür Müdürünün 
görevden alınış nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

355. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tıınç'un, Yazıkonak Beldesinde meyda
na gelen trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/946) 

356. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tıınç'un, Karayolları Genel Müdürlüğü
nün partizanlık yaparak hizmet alanı dışında çalıştığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) 

357. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Tüükiye'nin Sırbistan'dan itha
lat yaptığı iddialarına ilişkin Maliye Balkanından sözlü soru önergesi (6/1018) (1) 

358. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Başbakanlık merkez teşkilatı ve Cum
huriyet arşivleri için alınan model sistemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1019) (1) 

359. — Malatya Milletveıküli Gazi Barııt'un, Turgut özal Tıp Merkezi Projesi için 
Avrupa İskân Fonundan sağlanan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/952) 

360. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tohma Suyunun temizlenmesine iliş
kin Çevre 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

361. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/957) 

362. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kuzey Irak bölgesinde yaşayan Türk
menlere yeterince yardım ulaşmadığı iddialarına ilişkin, Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/959) 

363. —• İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında çı
kan «Yargı Uyuyor mu? Adalet Bakanlığı Nerede» başlıklı haberlere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 
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364. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Haliç'te temizleme kollektör-
lerinin çalıştırılmamasmın nedenine ve çöplerin bilinçsizce yakılmasına ilişkin Çevre 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/961) 

365. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul - Hasköy'de 
güvenlik güçlerince yapılan bir operasyonda iki masum gencin öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

366. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kastamonu - Araç - Mendik 
Köyünün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 

367. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Bingöl'de şehit olan bir astsubayın 
cenazesinin Ankara'ya geç ve korumasız olarak gönderildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 

368. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı gazetelerde yayınlanan 
«Güvencesiz, nafakasız, sahipsiz kadınlar» başlıklı haberlere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/969) 

369. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, vergi tasarısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/970) 

370. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, memurlara verileceği söyle
nen sendikal haklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/971) 

371. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında ya
yınlanan «Asıl İSKİ bu hastanede» başlıklı habere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/972) 

372. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun Halk Bankasının faaliyetlerine 
ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/973) 

373. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun T.C. Ziraat Bankasının faaliyet
lerine ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/974) 

374. — İstanbul Milletvekili Bedrettin Doğancan Akyürek'in yeni vergi kanunu 
ile ilgili olarak basına verilen ilanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1063) (1) 

375. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Erzurum - Karayazı - Çullu Kö
yünden masum bir vatandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

. 376. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs'ta bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

377. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Tekman'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 

378. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Karayazı'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 
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379. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Çat'da bir hayvan hastanesi açıl
masına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 

380. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Oltu'yu Erzurum'a bağlayan ka
rayolunun yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/980) , • 

381. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, E - 5 karayolunu Araş Nehri gü
zergâhından Hınıs İlçesine bağlayan yola ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/981) 

382. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs'ı Tekman üzerinden Erzu
rum'a bağlayacak karayolunun Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) ' 

383. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Araş Nehri üzerinde kurulması 
tasarlanan Söylemez Barajı projesine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sö/' i 
soru önergesi (6/983) • ' 

384. — Erzurum • Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Ovası Sulama Barajının 
Etüt - Proje çalışmalarına ilitjkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/984) 

385.— istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kartal Devlet Hastanesinin ek
siklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/985) 

386. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, askerlikle ilgili uygulamalara iliş
kin Millî Savunma Bakanından st'3zlü soru önergesi (6/986) 

387. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya Belediyesine ait bir 
arsa ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/987) ' 

388. —- Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Bakanlıkta partizanca atamalar yapıldığı 
iddialarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

389. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da SSK'lıların bakmakla 
yükümlü olduğu hasta reçetelerinin ödenmesine ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) 

390. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ti Tarım Müdürlüğüne 
ait bir arazinin müteahhitlere satılacağı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/990) 

391. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, bazı illerde elektrik kesintisi ya
pıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1022) ' 
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292i — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretimi konusunda 
49 ve 50 nci hükümetler arasında görüş ayrılığı olup olmadığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1023) 

393. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimi
ne ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1024) 

394. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretiminde teşvik uy
gulaması olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

395. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) 

396. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
nin kapatılması kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1027) 

397. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1028) 

398. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük demir çelik üretiminde 
kullanılan enerji türlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1029) 

399. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük ve 
yerli sanaayinin mağdur edildiği' iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1030) 

400. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla millî eğitim 
teşkilatının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1031) 

401. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla çiftçinin mağ
dur edildiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1032) 

402. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sosyal ya
pının tahrip edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/1033) 

403. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sağlık teşki
latının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) 

404. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük es
nafın mağdur edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035) 

405. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, TL.'nin değer kaybına uğraması 
sonucu bağımsızlığımızın zedelendiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1037) 

406. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla işçilerin 
mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1038) 
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407g — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla memurların 
mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1.039) 

408. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, sağlık personelinin ekonomik sı
kıntı içerisinde olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Balkanından sözlü soru önergesi (6/1040) 

409. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Ekonomik paketin hazırlanma
sında İsrail Merkez Bankası Başkanının da bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1041) 

410̂  — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İmam - Hatip lisesi çıkışlı kişilerin 
bazı kuruluşlara alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1042) 

411. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, faaliyetleri durdurulan bankala
rın kamu bankalarına olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1044) 

412. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, A.B.D. seyahatına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1045) 

413. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «Pa-
pandreu'yu Sevindiren Nedir?» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1046) 

414. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bazı kuruluşlarda yolsuzluk yapıldığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1049) 

415. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Fransızca'nın yabancı dil öğretimi 
kapsamından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1050) 

416.— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un,. KJİ.T.'lerin yönetim kurullarına ata
nan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/105(1) 

417. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, kamu bankalarının lojman ve sosyal 
tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1052) 

418. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, TEKEL tarafından Bergama'da ilan 
edilen kotaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1053) 

419. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî eser niteliğinde olan eski 
evlerin korunmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1054) 

420. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Hükümetin tasarruf mevduatına Devlet 
güvencesi uygulamasına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055) 

421. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, faaliyetleri durdurulan Türkinvest Fir
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 

422. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgari ücretin Vergi dışı bırakılıp 
bırakılmayacağına İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1057) 

423. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, memurların ücretlerine düşünülen 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1058) 
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424. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgari ücretin yetersiz olduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059) 

425. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hazine Bonosu satışlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1060) 

426. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, otomotiv sektöründeki ekonomik 
krize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1061) 

427. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, zeytin ve ayçiçeğindeki devlet des
teğinin kaldırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) 

428. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, halk eğitim merkezleri ile ilgili 
olarak yayınlanan bir genelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1065) 

429. — İstanbul Milletvekili Selçuk Marutlu'nun, su havzalarının korunmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1066) 

430. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kartal'da meydana gelen tren 
kazasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1067) -
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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. İ986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat 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'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri • Hakkında 437 Saydı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname* ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile 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 Kanım 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. 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 Hamdi Üçpmarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 mcı ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10,1993) 

10. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 30.11.1993) 

11. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. 
Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

12. — Yedi 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, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

15. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 
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X. 16. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 52-1 
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. •'— İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair.Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

20i — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ye 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 21. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma târihi : 12.5.1992) 

X 22.— Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasamı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

23. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
mıtma tarihi : 30.6.1992) 

24. — Çorum. Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Baz* 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) 
(S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

25. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek-
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lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

26. — ti İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve.İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

•27.'.— Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

28. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porlar* .(1/432) (Ş. Sayısı: 20.1) (Dağıtma tarihi: 16.11.1992) 

29. — 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) 

30. — Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu 
Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı, Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 2 Arkadaşının 1402 Sayılı Kanun 
Gereğince Görevlerine Son Verilenlerin Görevlerine İadesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet, Millî 

-Savunma, İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/537, 2/384, 2/623) 
(S. Sayısı : 693) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 31. — 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 
ye Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

32. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

X 33. — 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. vSayısı : 615) (Dağıtma tarihi : 24.2.1994) 

34. — Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Ana-
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yasanın 89 uricu 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) 

35. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar Top
çu ile 2 Arkadaşının, Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/990) (S. Sayısı : 631) (Da
ğıtma tarihi : 23.3.1994) 

36. - 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşın
maz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
24.3.1994) 

37. — 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) 

38. — 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 39. — 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) 

40. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanveldlleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili îçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S, Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

41. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S: Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

42. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve iflas Ka-
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nurumun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kânun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

43. —. Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

44. — 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) . 

45. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teldifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4,3.1993) 

46. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'irı 6762 Sayıli Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433. 
2/395) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

47. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

48. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

49. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

50. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 51. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi :. 
Î6.2.1993) 

52. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
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Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993; 

X 53. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

54. — 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) 

55. — 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) 

56. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1 /389) (S. Sayısı.:' 138) (Dağıtma tarihi: 30.6.1992) 

57. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaîdemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili tçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gükan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
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) 

58. — 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) 

59. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11,7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

60. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/80) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

61. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih vı 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

62. —. Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi Ue Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya-
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pumasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı :. 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

63. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Defti$iirilmesine tlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

64. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turban Ta 
yarı'ıa, 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) 

65.— 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 : T.6.1992) 

66. — 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) (Dağıı 
ma tarihi : 1.6.1992) 

67. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapor-u (2/197) 
(S. Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

68. — 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 : 13i) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

69. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

70. - - Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, 4.11.1983. Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) 
(Dağıtma tarihi : 21.9.. 1992) 

71. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu • (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9 1992) 
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1 72. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Eİkatmış 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) 

73. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

74. — Çorum Milletvekili Cemal Şahinin, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril-
Tiesine Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

75. — istanbul Milletvekili Sabri Oztürk ve 9 Arkadaşının, 7S2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı istanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

76. ••— istanbul Milletvekili ismail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak BaZi 
İşlemler ve 6785 Sayılı imar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaş
tırma ve "Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) \ 

77. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi vo 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

78. — 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) 

79. _ 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) 

80. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 
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81. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

82. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişildik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

83. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askeri 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) 

84.— 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) 

85. _ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekımoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

86. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt. 
ma tarihi : 19.11.1992) 

87. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici .-7 nci Maddesinin İkinci • Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

88. — 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) 

89. — Sunak 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) 

90. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
îî . 1.1993) 
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91< — 3146 Sayıh Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin E'ki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da 
ğttrna tarihi : 26.1.1993) 

92. — Şıraak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

93. —' Şıraak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 1324 Sayılı Genel Kurmay Bal
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek-
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

94. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak'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); 

95s — Şıraak 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) 

96. — Şıraak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu. Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

97. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es 
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
iki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

98. — 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) 

99. — 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) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı : 
290) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 

100. — 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 Flakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 1.3.1993) 
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10 i. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
lan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S, Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi ' 4.3.1993) 

102. — 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 : 
1.3.1993;.'. 

103. — 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 
'Snsvfil İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

104. — İki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
le r i Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

105. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde. Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

106. - Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

107. — Kocaeli Milletvekili H. ibrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (Ş. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

108. — 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) 

109. — Samsun Milletvekili llyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9..4.1993) 

1.10. — 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) 

111. — 2886 Saydı 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) 
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112.— Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

113. — 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 : 18.5.1903) 

114. — 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) 

115. __ -Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

116. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

117. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

118. :— Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Gaçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma ta 
rihi :• 22.9.1993) 

119. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
tik Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

120. — Sivas 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 : 
9.11.199?) 

121. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 
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X 122. — 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 123. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Hükümlüle
rin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 26.11.1993) 

X 124. — 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 125. — 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) 

126j — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 

127. — 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) 

128. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

129. — 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) • ' ' v 

130.— Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 131. — 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) 
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X 132. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık* imar, Ulaştırma ye Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/547) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 133. — 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. Sayısı: 402) (Dağıtma tarihi: 3 İ. 12.1993) 

X 134. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (2 / 717) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

135.— Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
İekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

136. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S, Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 137. —Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Gelir Üzerinden Alman Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi önieme 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 138. — 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) (Dağitmı tarihi : 8.2.1994) 

139. — 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) (Dağitma tarihi: 8.2.1994) 

X 140. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze 
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
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Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/636) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 
X 141. — 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) 

142 — Çorum Milletvekili Cemal §ahin'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 143. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta

rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

X 144. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/572) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi :• 10.2.1994) 

145. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis 
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa tarihi : 10.2.1994) 

X 146. — Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası 
Ticaretine İlişkin Sözleşme ile Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/524). 
(S. Sayısı : 555) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 147. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında As> 
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve D.'şişleri komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı : 556) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

148. — Türkiye Cumhuriyeıi Hükümeti ile Kazakistan Hükümeti Arasında As-
kerLEğitim 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 149. — Ozon Tabakasını İncelten 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) 

150. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma.tarihi : 14.2.1994) 
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151, — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.11994) 

152. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu 
nunım Bazı Macldelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

X 153. — 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 154. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasihda 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 155. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/567) (S. Sayısı : 557) (Dağıtma tarihi : 16.2,1994) 
X 156. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/568) (S. Sayısı : 558) (Dağıtma tarihi : 16 2.1994) 

X 157.— Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
.İşbirliğinin Temel tikeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/597) (S. Sayısı : 559) (Dağıt
ma tarihi : 16.2.1994) . 

X 158. — 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 159. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına 
ilişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) 
(S. Sayısı : 562) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

160. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
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Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1 /660) (S, Sayısı :564) 
(Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

X 161. — Türkiye Cumhuriyeti ile Venezüella Cumhuriyeti Arasında Kültürel, 
Eğitsel ve Bilimsel İşbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1 /475) (S. Sayısı : 565) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

162. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 Arkadaşının, 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa 2167 Sayılı Kanunun 14 üncü Maddesi ile Eklenen 10 uncu 
Maddesi ile Kanun Kapsamına Alınanların Borçlandırılmalarına İlişkin Kanuna Geçi
ci Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in 
17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 68 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/549, 2/295) (S. Sayısı : 591) (Dağıtma tarihi: 16.2;1994) 

163. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi: 23.2.1994) 

164. — Türk Silahlı Kuvvetleri özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

X 165. — 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) 

166. — 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) 

167. — 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) 

168i — 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) ' 

169. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
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170. — 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) 

171. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka* 
Dun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

172. — 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) 

173. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

174. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

175. — Şanlıurfa Milletvekili Abdıırrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

X 176. — 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) 

177. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emekliliklerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

X 178. — 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) 

179. — 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 
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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) 

İSO. — 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) 

181. — Erzurum Milletvekili îsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

182. — Sımak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Alınak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

183. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'ın 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) 

184j — 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) 

185. — 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) 

186. — Bazı Kanunlardaki Cezaların idarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair, 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

187. — 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 : 283.1994) 

188. — 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 189. — 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) 
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X 190.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında işbirliği 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) 

191, — 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 192. — 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) 

193. — 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 194. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Boya Malzemelesinin Hibe Edilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasar,ısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/581) (S. Sayısı : 645) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

195j — 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) . 

196. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /479) 
(S. Sayıs,ı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

197. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutüfk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürefkli 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 198.— Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

199. — Ankara Milletvekili M, Tınaz Titiiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
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Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

^ 200̂  — 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) 

201. — istanbul 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) 

202. — 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) 

203. — İzmir Milletvekili Işılay Sayğın'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) 

204. — 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 205. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Da-
çe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili tstanbul 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 206. — 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 207. — 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) 
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X 208. — Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/585) (S. Sayısı : 665) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

209. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat'ın 7.6.1926 Tarihli ve 904 Sayılı Islahı 
Hayvanat Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/1077) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma tarihi: 10.6.1994) 

X 210. — 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) 

. 211. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapora (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 

212. — İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

X 213. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

X 214. —• Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/686) (S, Sayısı : 682) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

215. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/706) (S. Sayısı : 685) (Dağıtma tarihi : 17.6.1994) 

216. •— Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Plan ve bütçe'komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 
20.6.1994) - : ' 

217. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve içişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

X 218, — Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
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Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/619) 
(S. Sayısı: 674) (Dağıtma tarihi : 15.7.1994) 

X 219. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka-> 
nun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/618) (S. Sayısı : 
675) (Dağıtma tarihi : 15.7.1994) 

X 220. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve. Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/617) 
(S. Sayısı : 676) (Dağıtma tarihi : 15.7.1994) 

X 221. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 'raporlar» 
(1 /564) (S. Sayısı: 677) (Dağıtma tarihi: 15.7.1994) 

X 222. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/501) (S. Sayısı: 678) (Dağıtma tarihi: 15.7.1994) • 

X 223. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/621) (S. 
Sayısı : 679) (Dağıtma tarihi: 15.7.1994) 

X 224. — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/622) (S. 
Sayısı: 680) (Dağıtma tarihi : 15.7.1994) 

X 225. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimi Ürdün Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/673) (S. Sayısı': 681) (Dağıtma tarihi: 15.7.1994) . 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Özelleştirme ile ilgili kanun teklifimiz gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 

. Saygılarımızla. 

Turhan Tayan Nihat Matkap 
Bursa Hatay 

GENEL GEREKÇE 
Özelleştirme uygulamaları ile ilgili olarak çeşitli tarihlerde yürürlüğe giren kanun ve kanun 

hükmünde kararnameler ile mevzuatın zorunlu olarak değişikliğe uğraması; uygulamalarda zaman 
içerisinde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik yeni hükümler tesis edilmesi, dolayısıyla da bu 
hususta yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacını doğurmuştur. 

3291 sayılı Kanunda, özelleştirme uygulamalarına ilişkin hükümler, 2983 sayılı Kanunda ise 
Kamu Ortaklığı İdaresinin kuruluş ve görevleri ile Yüksek Planlama Kurulunun bu konulara iliş
kin görev ve yetkileri düzenlenmişti. 

Zaman içerisinde yapılan özelleştirme uygulamaları sonucunda ortaya çıkan eksikliklerin gi
derilmesi amacıyla sözkonusu kanunlarda, çeşitli tarihlerde ve şekillerde değişiklikler yapılmıştır. 
Yapılan bu değişikliklerle, zaten dağınık bir yapı arzcden özelleştirme mevzuatı daha da karmaşık 
bir hale gelmişti. 

Konunun Koalisyon Protokolünde ve Hükümet Programında da önemli bir yer tutmasından da 
anlaşılacağı gibi özelleştirme uygulamalarının çağdaş bir şekilde yeniden düzenlenmesi kaçınılmaz 
olmuştu. Konunun önemi ve ivediliği de gözönüne alınarak son olarak Bakanlar Kuruluna kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi veren 5.5.1994 tarihli ve 3987 sayılı Yetki Kanunu çıkartıl
mış ve bu yetkiye dayanılarak 530, 531, 532,533 ve 546 sayılı kanun hükmünde kararnameler yü
rürlüğe konularak özelleştirme uygulamaları çağdaş bir yapıya kavuşturulmuştu. 

Ancak, sözkonusu Yetki Kanununun Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinin ardından bu 
Kanuna dayanılarak çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin iptali yanında yürürlüğünün dur
durulması da istenmiş ve Anayasa Mahkemesinin yürürlüğün durdurulması kararı ile özelleştirme 
uygulamaları kilitlenme noktasına gelmiştir. Ülkemiz ekonomisi açısından kabul edilemeyecek bu 
durumun ortaya çıkması sonucunda konunun ivedilikle tek bir metin halinde düzenlenmesi kaçınıl
maz olmuştur. 

Bu nedenle, hazırlanan Kanun ile özelleştirme uygulamalarında; doğabilecek istihdam azal
maları ile ilgili olarak mevcut yasalarda ve toplu iş sözleşmelerinde öngörülen tazminatlara ek ola
rak yeni bir "İş Kaybı" tazminatının verilmesi, kuruluşların özelliklerine göre özelleştirme yöntem-
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îerinin belirlenmesi, işin niteliğine uygun ortaklık yapısının oluşturulması yanında stratejik konu
larda sermaye yapısının özelleştirme uygulamalarına başlanılmadan önce belirlenmesi, oluşabile
cek tekelci bir yapının olumsuz etkilerinin önlenmesi, mülkiyetin yaygınlığının sağlanması, strate
jik konularda imtiyazlı hisse oluşturulması, yerel girişimcilere öncelik sağlanabilmesi, tabiî kay
nakların kullanma hakkının özelleştirilmesi, tarımsal imalat sanayiinin özelleştirilmesinde, geniş 
tabanlı kooperatiflere, kooperatif birliklerine ve üretici birliklerine öncelik verilmesi, özelleştirme 
sürecinin saydamlık içinde seyretmesi, ilkeleri gözönünde bulundurulmuştur. 

Özelleştirme uygulamalarına yeniden başlanılarak, hız ve verimlilik kazandırılması, işlemle
rin süratlendirilmesi açısından ve özelleştirme uygulamalarını yürütmekle görevli ve yetkili olarak 
Özelleştirme Yüksek Kurulu ve özelleştirmenin ülke ekonomisindeki önemi gözönüne alınarak salt 
özelleştirmeyle ilgili bir ihtisas birimi olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Aynca 
özelleştirme işlemlerini yürütmekte olan kuruluş olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığında görev
li personelin statüsü, atama ve özlük hakları düzenlenmiştir. 

Bu Kanun ile Kamu Ortaklığı Fonunun yönetimi Hazine Müsteşarlığına devredilerek, özelleş
tirme gelirlerinin bir hesapta toplanması amacıyla Özelleştirme Fonu kurulmuş ve bu fonun kulla
nım alanları belirlenmiştir. Bu oluşuma paralel olarak her iki fonun yönetimi belirlenmiş ve Kamu 
Ortaklığı Fonunun yönetiminin Hazine Müsteşarlığınca, Özelleştirme Fonunun yönetiminin ise 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yürütülmesi öngörülmüştür. 

Yapılan düzenleme ile, özelleştirilecek kuruluşların kapsamı genişletilerek eski mevzuatta sa
dece kamu iktisadî teşebbüslerinin ve bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birim
leri ile iştiraklerdeki hisseler ve varlıklarının özelleştirilmesine ilişkin hükümler yer almakta iken, 
hazırlanan kanun ile kamu iktisadî teşebbüslerinin yanısıra, kamu iktisadî teşebbüsleri statüsü dı
şında kalan, ancak sermayelerinin tamamı devlete ve/veya diğer kamu tüzel kişilerine ait olan tica
rî amaçlı kuruluşlardaki kamu payları ile bunların iştiraklerindeki paylan ve varlıklarının, devletin 
diğer iştiraklerindeki kamu payları ile Hazineye ait paylann, ayrıca -mahallî idareler hariç- diğer 
kamu tüzel kişilerinin iştiraklerindeki kamu paylannın, genel ve katma bütçeli idarelerin gördükle
ri kamu hizmeti ile doğrudan ilgili olmayan varlıklarının da özelleştirilebilmelerine yasal dayanak 
sağlanmıştır. 

Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlardan malî ve hukukî yönden yeniden yapılandırılma
ları gerekli görülenlerin yeniden yapılandırma işlemlerinin Hazine Müsteşarlığınca yürütülmesi, 
özelleştirilebilir durumda olanlann ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca özelleştirilmek üzere 
özelleştirme programına alınmasına Özelleştirme Yüksek Kurulunca karar verileceği öngörülmüş 
ve böylece özelleştirme uygulamalarından sağlanacak verimliliğin artırılması amaçlanmıştır. 

Ayrıca özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların anonim şirkete dönüştürülmeleri zorunlu
luğu kaldırılmış ve böylece malî, idarî, hukukî ve teknik yapısı itibariyle anonim şirket haline dö
nüştürülmeden özelleştirilebilir nitelikte bulunan kuruluşların mevcut durumları ile özelleştirilebil
melerine imkân sağlanması amaçlanmıştır. Anonim şirket Jıaline dönüştürülen kuruluşların ana 
sözleşmelerinin onayı, bu şirketlerin faaliyetlerinin takibi ve bu hususlardaki diğer düzenlemelerin 
yapılabilmesi yetkisi Özelleştirme İdaresi Başkanlığına verilerek idare ile özelleştirilecek kuru
luşlar arasında koordinasyonun sağlanması ve işlemlerin hızlandırılması amaçlanmıştır. 

Özelleştirme programındaki kuruluşların anonim şirkete dönüştürülmeleri halinde şirket ser
mayesinin tamamının aynî sermaye olarak konulmasına imkân sağlanmış, ayrıca aynî sermaye kar
şılığı çıkarılacak hisselerin belli süre ile devir yasağına ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin 
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uygulanmayacağı öngörülerek kuruluşların aynî sermayelerinin kısa sürede menkul kıymete dönüş
türülerek değerlendirilmesi imkânı getirilmiştir. 

Öte yandan özelleştirilecek kuruluşların kullanımında olan Devletin hüküm ve tasarrufundaki 
taşınmazlarla Hazine mülkiyetindeki taşınmazların bu kuruluşlara devri ve/veya bu kuruluşlar le
hine devredilebilir mülkiyetin gayri aynî hakların tesisine imkân sağlanarak, uygulamalarda karşı
laşılan bu önemli sorunun da çözümü sağlanmıştır. 

Bu düzenleme ile ayrıca özelleştirme programındaki kuruluşlar ile özelleştirilen, küçültülen, 
faaliyeti durdurulan, kapatılan veya tasfiye edilen kuruluşlarda 657 sayılı Kanuna tabi personel ve 
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi sözleşmeli personelin diğer kamu ku
rumlarına nakillerine ilişkin hükümler tesis edilerek bu personelin özlük haklarının idamesinin sağ
lanması amaçlanmıştır. 

Bunun yanısıra, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda ücret karşılığı hizmet aküne da
yalı olarak çalışırken, bu kuruluşların özelleştirilmeleri sırasında küçültülmesi veya faaliyetlerinin 
süreli veya süresiz olarak kısmen veya tamamen durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesi 
durumlannda hizmet akitlerinin tabi oldukları iş kanunları ve/veya toplu iş sözleşmeleri gereğince 
tazminata hak kazanacak şekilde feshedilmesi sonucu işsiz kalacaklara, kanundan ve yürürlükteki 
toplu iş sözleşmelerinden doğan tazminatları dışında "İş Kaybı Tazminatı" ödenmesi ve meslek ge
liştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi gibi hizmetlerin sağlanması öngörülmüş, böylece özelleş
tirme uygulamalarının sonucunda doğabilecek sosyal olumsuzlukların giderilmesi amaçlanmıştır. 

Bu konuya ilişkin olarak karşılaşılacak istihdam sorunlarının çözümü ve çalışanlara iş kaybı 
tazminatı ve diğer hizmetlerin sağlanabilmesine yönelik olarak özelleştirme gelirlerinin % 15'i ile 
yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan sağlanacak gelirlerin toplanacağı bir "İş Kaybı Tazminatı ve Di
ğer Hizmetlerin Verilmesi Hesabı"nın, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından belirlenecek bir ka
mu bankasında açılması öngörülmüştür. Ayrıca bu Kanunda belirtilen iş kaybı tazminatı ve diğer 
hizmetlerin verilmesine ilişkin usul ve esasların İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından belirlenmesi 
ve işlemlerin bu Kurum tarafından yürütülmesi amaçlanmıştır. 

Özelleştirme uygulamalarına açıklık ve saydamlık getirilmesi ilkelerinden hareketle kuruluş
ların özelleştirme kapsamına alınmalarına ve özelleştirme uygulamaları sonucu nihaî devir işlem
lerinin onaylanmasına İlişkin kararların Resmî Gazetede yayımlanması öngörülerek, özelleştirme 
uygulamalarından kamuoyunun doğrudan bilgilendirilmesi imkânı getirilmiştir. 

Özelleştirilecek kuruluşların özellikleri ve kamu yararı gözönünde bulundurularak yönetim 
kurullarınca alınacak bazı kararların geçerliliği için kamu hissesine onay hakkı veren imtiyazlı his
seler ihdasına kurulca karar verilebileceği öngörülmüş ve böylece kuruluşun ülke ekonomisi için
deki konumu ve stratejik öneminin gerektirdiği durumlarda kamu yararının korunmasından 
hareketle gerekli önlemlerin alınması amaçlanmıştır. 

Bunların yanında zaman içerisinde çeşitli nedenlerle şişirilen kamu iktisadî teşebbüslerinin 
kadrolarının azaltılarak bu kuruluşların daha verimli bir hale getirilmesi amacıyla, özelleştirme 
kapsamına alınan kuruluşlarda çalışan ve bu Kanunda belirtilen personelden tabi oldukları mevzuat 
gereğince hizmet süreleri itibariyle emeklilik hakkını elde etmiş olanların ve hizmet süresini 
tamamlamamış olmakla birlikte kadın ise elli, erkek ise ellibeş yaşını doldurmuş olanların bu hiz
met süresini veya yaşı doldurdukları ayı takip eden ay başından itibaren re'sen emekli edilerek 
kurumları ile ilişkilerinin kesilmesi hükme bağlanmıştır. 
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Böylece/Devletin ekonomiden çekilerek aslî görevlerini yeterli ölçüde yerine getirebilmesini, 
aynca sağlıklı rekabet koşullannda serbest piyasa ekonomisinin geliştirilmesini teminen, bu Kanun 
hükümleri gereğince özelleştirilebilecek kuruluşlann özelleştirilmesinde uygulanacak esas ve usul
lerin yeniden tespiti suretiyle karşılaşılan sonınlann çözümüne yönelik ve uygulamalara hız ve ve
rimlilik kazandıracak yeni hükümler tesisi yoluna gidilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Kanunun amacı; kamu iktisadî teşebbüsleri ile bunlara ait müessese, işletme, işlet
me birimleri ve varlıklannın bağlı ortaklık ve iştiraklerindeki kamu paylanmn yanısıra kamu ikti
sadî teşebbüsleri statüsü dışında kalan, ancak sermayelerinin tamamı veya yarısından fazlası dev
lete ve/veya diğer kamu tüzel kişilerine ait olan ticarî amaçlı kuruluşlardaki kamu paylan ile bun-
lann iştiraklerindeki paylan ve varlıklarının genel ve katma bütçeli idarelerin gördükleri kamu hiz
metleriyle doğrudan ilgili bulunmayan varlıklannın, devletin diğer iştiraklerindeki kamu paylanmn 
ve Hazineye ait paylann özelleştirme kapsamına alınabilmesine olanak sağlanarak, özelleştirme 
kapsamının sınırlarının genişletilmesi şeklinde belirlendikten sonra kapsamı ile özelleştirme ilke
leri düzenlenmiştir. 

Madde 2. - özelleştirme Yüksek Kurulunun oluşumu ve bu Kurulun görevleri ile yetkileri ay-
nntılı olarak düzenlenmiştir. 

Madde 3. - Başbakana bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz Özelleştirme idaresi Başkanlığı kurul
muş ve bu idarenin görev ve yetkileri detaylı bir şekilde belirlenerek özelleştirme uygulamalanna 
ilişkin yeni düzenlemeler yapılmış ve böylece özelleştirmede hız ve verimliliğin artınlması amaç
lanmış, İdarenin bütçesi ve denetimi konularına açıklık getirilmiştir. 

Madde 4. - Bu madde ile, Özelleştirme Fonu kurulmuş ve Fon'un yönetimi ve gelirleri belir
lenmiştir. Özelleştirme Fonunun kurulması ve özelleştirme gelirlerinin tek hesapta toplanması 
amaçlanmış ve denetimi konusuna açıklık getirilmiştir. 

Madde 5. — Özelleştirme İdaresi Başkanlığının personel statüsü, Başkan ve Başkan Yardımcı-
lan ile diğer personelin atanması ve özlük haklan düzenlenmiştir. 

Madde 6. - Madde ile kamu iktisadî teşebbüsleri ile bunlara ait müessese, işletme, işletme bi
rimleri ve varlıklannın bağlı ortaklık ve iştiraklerindeki kamu paylanmn yanısıra kamu iktisadî te
şebbüsleri statüsü dışında kalan, ancak sermayelerinin tamamı devlete ve/veya diğer kamu tüzel ki
şilerine ait olan ticarî amaçlı kuruluşlardaki kamu paylan ile bunlann iştiraklerindeki paylan ve 
varlıklarının genel ve katma bütçeli idarelerin gördükleri kamu hizmetleriyle doğrudan ilgili bulun
mayan varlıklannın, devletin diğer iştiraklerindeki kamu paylarının ve Hazineye ait paylann özel
leştirme kapsamına alınabilmesine olanak sağlanarak, özelleştirme kapsamının sınırlannın genişle
tilmesi amaçlanmıştır. 

Aynca özelleştirme uygulamalannda hız ve verimlilik sağlamak ve özelleştirmenin sağlıklı bir 
yapıya kavuşturulmasını temin etmek için öncelikle mevcut durumlan itibariyle özelleştirilebilir 
nitelikte olmayanlar kalan kuruluşların malî ve hukukî yönden yeniden yapılandınlması hususun
da Hazine Müsteşarlığı görevli ve yetkili kılınmıştır. Bu kuruluşlann yeniden yapılandırma işlem
leri tamamlanıncaya kadar bağlı oldukları bakanlık veya kurumla ilgilerinin ve önceki statülerinin 
aynen devam edeceği hüküm altına alınmak suretiyle, kuruluşlann özelleştirme programına alın-
malanndan önceki aşamada mevcut idarî ve hukukî yapılarının korunması amaçlanmıştır. 

özelleştirilmek üzere idareye devredilen ve bu suretle özelleştirme programına alman kuruluş
lann ise özel hukuk hükümlerine tabi olduklan ve bunlara 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
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hükümleri ile kendi kuruluş kanunlarının uygulanmayacağı öngörülmek suretiyle, bu kuruluşların 
hukukî statüleri açıkça belirlenmiş olmaktadır. 

• Özelleştirme yöntemlerini belirleme konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yetki veri
lerek, özelleştirme uygulamalarına hız kazandırılması amaçlanmıştır. 

Madde 7. - Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların anonim şirkete dönüşme ve dönüştü
rülme zorunluluğu kaldırılmış, ancak gerekli görüldüğü takdirde böyle bir uygulamaya gidilebile
ceği düzenlenmiştir. Böylelikle anonim şirkete dönüştürülmelerine gerek görülmeyenlerin mevcut 
durumlarını korumaları suretiyle özelleştirme süreci kısaltılmış ve işlemlerin daha kolaylıkla ger
çekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların sermayelerindeki kamu payı % 50'nin altına dü
şünceye kadar ana sözleşmelerinin onaylanmasına, faaliyetlerini ve sermaye miktarını, malvarhk-
ları ile hak ve yükümlülüklerine ilişkin esasları tespit etmeye, bu işlemleri kolaylaştırıcı tedbirleri 
almaya, hesaplarının düzenlenmesine, personel yapısına ilişkin esasları belirlemeye, Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığının yetkili kılınması, kuruluşların özelleştirme kapsamına alınarak sermayelerin
deki kamu payı % 50'nin altına düşünceye kadar geçecek süre içinde bu kuruluşları kontrol etmek, 
uygulamalarda bütünlüğü sağlamak ve özelleştirme işlemlerinin daha kolay, pratik ve verimli so
nuçlanmasını sağlamak amaçlanmıştır. 

Özelleştirme kapsamındaki kuruluşların önceki statüleri çerçevesinde sahip oldukları hak ve 
mamelekleri ile borçlarının özelleştirme kapsamına alındıktan sonra da aynen devam edeceği dü
zenlenerek, hak ve yükümlülüklerinin etkilenmeyeceği öngörülmüştür. 

Anonim şirket haline dönüştürülmesi gerekli görülen kuruluşların özelleştirilmelerine hız ye 
verimlilik sağlamak amacıyla, bunların anonim şirket haline dönüştürülme ve özelleştirme kapsa
mı içinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer kanunlardaki kuruluşa 
ilişkin şartların aranmayacağına ilişkin mevcut mevzuattaki hüküm korunarak kuruluşların anonim 
şirket haline dönüşümündeki sürecin kısaltılması imkânı korunmuştur. Özelleştirme işlemlerinin 
her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olması öngörülmüştür. 

Madde 8. - Bu maddede, özelleştirme programına alınan kuruluşlardan anonim şirkete dönüş
türülmesine gerek görülenlerin sermaye artırımlarında getirilecek aynî sermayenin.değerlendiril
mesinde, ana sözleşmenin onaylanmasında yetkilerin Özelleştirme İdaresi Başkanlığına verilmesi 
ve bu konulardaki işlemler ile ilgili olarak TTK'nun bazı maddelerinin uygulanmayacağı hususla
rı düzenlenerek özelleştirmede doğabilecek engellerin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. 

Özelleştirme uygulamalarında karşılaşılan en önemli güçlüklerden birinin kapsamdaki kuru
luşların kullanımında olup, Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan veya mülkiyeti hazineye ait 
olan taşınmazların durumu teşkil etmekte olup, bahsi geçen taşınmazların özelleştirme kapsamına 
alınan kuruluşlara devrine, bunlardan özel mülkiyete konu olmayanlar üzerine, ilgili kuruluşlar le
hine devri kabil mülkiyetin gayri aynî hakların tesisine imkân sağlanması ve bunların usul ve esas
larının düzenlenmesi ve bu suretle özelleştirme uygulamalarındaki bu caydırıcı durumun ortadan 
kaldırılması amaçlanmıştır. 

Madde 9. - Bu maddede yapılan yeni düzenleme ile özelleştirme programına alınan kuruluş
larda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanlarla, 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname hükümleri gereğince sözleşmeli statüde çalışan personelin bu kuruluşlardaki kamu pa
yının % 50'nin altına düşmesi veya anonim şirkete dönüştürülmeyenlerin satılması veya devredil
mesi, yahut özelleştirme programındaki kuruluşların küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, 
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kapatılmaları veya tasfiye edilmeleri sonucu istihdam yapısının değişmesi hallerinde bu personelin 
diğer kuram ve kuruluşlara nakillerine ilişkin hükümler tesis edilerek bu personelin mağduriyeti
nin giderilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 10. - Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) bir hizmet aktinc 
dayalı olarak çalışırken, bu kuruluşların özelleştirilmesi, küçültülmesi, tasfiyesi veya kapatılması 
sonucu hizmet akitleri, işçi veya işveren tarafından tabi oldukları iş kanunları ve toplu iş sözleşme
lerine göre tazminata hak kazanacak şekilde feshedilenlere iş kaybı tazminatının verilmesi amaç
lanmıştır. 

İş kaybı tazminatına hak kazananlara ayrıca, yeni bir iş bulma meslek geliştirme, edindirme 
ve yetiştirme eğitimi gibi hizmetlerin sağlanması öngörülmüştür. 

Belirtilen ödeme ve diğer hizmetlere ilişkin işlemlerin yürütülmesinden İş ve İşçi Bulma Ku
rumu Genel Müdürlüğü görevli olacaktır. 

İş kaybı tazminatı ve diğer hizmetlerin sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu haklardan 
yararlanmanın şartlan düzenlenmiş ve iş kaybı tazminatı ve diğer hizmetlere ilişkin giderlerin kar
şılanması amacıyla özelleştirme gelirlerinin % 15'i ve yurtiçi-yurtdışı kaynaklardan sağlanacak ge
lirler; Özelleştirme Yüksek Kurulunca, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü adına bir kamu 
bankasında açılacak "Özelleştirmeye Bağlı İşsizlik Ödeneği ve Diğer Hizmetler Hesabı"na yatırı
lır. Özelleştirme Yüksek Kurulu % 15 oranını artırmaya ve azaltmaya yetkili kılınmıştır. Bu hesa
bın kullanılmasından ve nemalandınlmasından İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünün gö
revli ve sorumlu olması öngörülmektedir. Bu madde ile iş kaybı tazminatı ve diğer hizmetlerin sağ-
lanabilmesine ilişkin esasların İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü ile Özelleştirme İdare
si Başkanlığı arasında yapılacak bir protokol ile belirlenmesi hüküm altına alınmıştır. 

Madde 11. - 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine eklenen fıkra ile 
özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda çalışan ve bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen 
personelden tabi oldukları mevzuat gereğince hizmet süreleri itibariyle emeklilik hakkını elde et
miş olanların ve hizmet süresini tamamlamamış olmakla birlikte kadın ise elli, erkek ise ellibeş ya
şını doldurmuş olanların bu hizmet süresini veya yaşı doldurdukları ayı takip eden ay başından iti
baren re'sen emekli edilerek kurumları ile ilişkilerinin kesilmesi hükme bağlanmıştır. 

Madde 12. - Madde ile özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda çalışan personelden diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarına atanacaklar için kullanılmak üzere yirmibin kadro ihdas edilerek 
13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmiştir. 

Sözkonusu kadroların personelin durumu uygun olmaması halinde bu kadrolarda sınıf, unvan • 
ve derece değişikliği yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna verilerek personelin mağduriyeti önlenmiştir. 

Madde 13. - 657 sayılı Kanunun istisnai memuriyete ilişkin 59 uncu maddesine "Özelleştir
me İdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı, Müşavir, I inci Hukuk Müşaviri, Hukuk 
Müşaviri, Daire Başkanı, Müşavir Avukat, Uzman, Uzman Yardımcısı, Şube Müdürü (Uzman), 
Daire Tabibi, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, APK Uzmanı" ibaresi eklenmek suretiyle sözko
nusu kadrolar istisnai memuriyet kapsamına alınmıştır. 

Madde 14. - 29.2.1984 tarihli ve 2983 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin yeniden düzenlen
mesi suretiyle Kamu Ortaklığı Fonu ve kullanım alanları ile buna ilişkin Yüksek Planlama Kuru
lunun görevleri belirlenmiştir. 

Madde 15. - Özelleştirme programına alman kuruluşların özel hukuk hükümlerine tabi oldu
ğu belirtilerek bunlar hakkında kendi kuruluş kanunları ve diğer mevzuatın bu kanuna aykırı hü
kümleri ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiş, 
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idarece çıkartılacak özelleştirme uygulamaları ve ihale usullerine ilişkin esasları onaylamaya kurul 
yetkili kılınmıştır. Şeffaflık ilkesi gereği de bu esasların Resmî Gazetede yayımı zorunluluğu geti
rilmiştir. 

Ayrıca yukarıda belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla bu Kanunda hüküm olmayan haller
de genel hükümlerin uygulanması öngörülerek, hukukî boşluğun doğması önlenmiştir. 

Madde 16. - 3417 sayılı Kanunla oluşturulan Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının yö
netimi ve bu hesapta toplanan paraların nemalandırılmasına ilişkin görev ve yetkiler Hazine Müs
teşarlığına devredilmiştir. 

Geçici Madde 1. - İdarenin kadroları ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ye ekli cetvellere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir. 

Geçici Madde 2. - Özelleştirme İdaresi Başkanlığına intikal eden bütün personel ile her türlü 
taşıt, menkul, gayrimenkul, araç, gereç, malzeme, döşeme ve demirbaşlar ile personelin özlük hak
larına ilişkin geçiş hükümleri düzenlenmiştir. 

Ayrıca bu Kanun ile yapılan yeni düzenlemelere paralel olarak "Özelleştirme İdaresi Başkan
lığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları"nın bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde çıkarılması hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde 3. - Madde ile Kurulca aksine karar verilmedikçe, Yüksek Planlama Kurulu ve 
Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu tarafından daha önce alınmış olan kararlardan bu Kanun hükümle
rine aykırı olmayanların uygulanmasına devam olunacağına ilişkin olarak yapılan düzenleme ile 
daha önce başlatılmış özelleştirme uygulamalarında doğabilecek hukukî boşluğun giderilmesi ve 
bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar İdarede kurulan birimlere verilen görevle
rin, daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yürütülmesine devam edileceğine 
ilişkin hükümle de işlemlerde kargaşanın önlenmesi sağlanmıştır. 

Ayrıca, idareye teşkilat ve kadrolarını bu Kanun hükümlerine uygun hale getirmek için iki ay 
süre tanınmıştır. 

Geçici Madde 4. - Kamu Ortaklığı Fonunun yönetimi ve buna ilişkin belge ve kayıtların, Ha
zine Müsteşarlığı ile İdare arasında yapılacak bir protokol ile Hazine Müsteşarlığına devredilerek, 
bu Fonun yönetimine ilişkin işlemlerin, devir protokolü tarihine kadar idarece yürütülmesi suretiy
le devir aşamasında meydana gelebilecek karmaşanın önlenmesi amaçlanmıştır. 

Geçici Madde 5. - İdarenin 1994 yılı harcamalarını yapacağı bütçe konusuna açıklık getiril
miş ve mevzuatta yapılan bazı atıfların düzenlemesi suretiyle hukukî boşluk doğması önlenmiştir. 

Geçici Madde 6. - Bu Kanunun uygulanması sırasında kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı or
taklıklarda (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli statüde çalışmakta iken 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa tabi kurumlara nakledilerek devlet memuru statüsüne geçirilenlerin sözleşmeli statüde 
geçen hizmet sürelerinin; aynı Kanunun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerine göre, 458 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınmak suretiyle kazanılmış hak aylık, derece ve 
kademelerinin tespitinde değerlendirilmesi sağlanmış ve sözkonusu hükümlerin bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce özelleştirme kapsamına alınmış bulunan kuruluşlardan kamu kurum ve 
kuruluşlarına atanmış bulunan memur ve sözleşmeli personel hakkında da uygulanması sağlanmışür. 

Geçici Madde 7. - Özelleştirme kapsamında bulunan Petrol Ofisi Anonim Ortaklığı bünyesin
de görev yapan (ANT) Askerî İkmal ve NATO Tesisleri İşletme Başkanlığı personeli hakkında bu 
Kanunun re'sen emekliliğe ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilerek, sözkonusu persone
lin durumuna açıklık getirilmiştir. 

Madde 17. - Yürürlük maddesidir. 
• • ı 

Madde 18. - Yürütme maddesidir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No.: 211142 

Karar No.: 69 26.7.1994 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞICANLIĞINA 

26.7.1994 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça aynı 
tarihte Komisyonumuza havale edilen "Doğru Yol Partisi Grup Başkanveldli Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Mat-
kap'ın Özelleştirme Kanunu Teklifi "Genel Kurulun 26.7.1994 tarihinde yaptığı 128 inci birleşi
minde, içtüzüğün 37 nci maddesi uyarınca 48 saat geçmeden görüşülmesine başlanılması doğrul
tusundaki önerinin kabulü üzerine, Komisyonumuzun 26.7.1994 tarihinde yaptığı 64 üncü birle
şimde Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe başkanlığında, Başbakanlık, Maliye Ba
kanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görü
şüldü. 

Bilindiği gibi, 11 Mayıs 1994 gün ve 21931 Mükerrer Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlü
ğe giren "3987 Sayılı Özelleştirme Uygulamalanmn Düzenlenmesi İle özelleştirme Sonucunda 
Doğabilecek İstihdamla İlgili Sorunların Çözümlenmesine îlişlcin Kanun HUkmünde Kararnameler 
Çıkarılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun" uyarınca Hükümet tarafından muhtelif Ka
nun Hükmünde Kararname yayınlanmış ve uygulamalar yapılmıştır. Ancak, Anayasa Mahkemesi
nin 23 Temmuz 1994 gün ve 21999 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan; 

— 30.5.1994 günlü ve 530 sayılı "Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatınmlannın Hızlandırıl
ması Hakkında Kanunun 322 nci maddesinde ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname"nin, 

—30.5.1994 günlü 531 sayılı "28.5.1986 Tarihli ve 3291 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Hükmünde Kararname"nin, 

— 30.5.1994 günlü 533 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hük
münde Kararname"nin, 

— 13.6,1994 günlü, 546 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 29.2.1984 Tarihli ve 2983 Sayı
lı, 28.5.1986 Tarihli ve 3291 Sayılı Kanunlar ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması ve 30.5.1994 Tarihli ve 531 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye Geçici Madde eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin, 

uygulanmasından doğacak ve sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların 
önlenmesi bakımından yürürlüklerinin durdurulması hakkındaki karan nedeniyle yasal boşluk doğ
muş ve çalışmalar önemli ölçüde aksamış bulunmaktadır. 

Kanun teklifi ile yasal boşluğun doldurulması ve düzeltmeler yapılması amaçlanmaktadır. 
Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
özelleştirme uygulamalanmn düzenlenmesi ile ilgili 5.5.1994 tarihli ve 3987 sayılı kanunun 

verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'lerle ilgili Anayasa Mahkeme
sinin henüz gerekçeli karannın yayınlanmamış olduğu hususu dikkate alınırsa yapılacak yeni dü
zenlemelerin de Anayasaya aykırı düzenlemeler olabileceği, 
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Teklifin kapsamlı bir teklif olduğu halde süratle komisyon gündemine alınmasıyla inceleme 
imkânının kalmadığı, 

özelleştirme mevzuatının yeterli olmadığı ve özelleştirme uygulamaları ile özelleştirme tanı
mına açıklık getirecek düzenlemelerin süratle ve kanunla yapılmasına özen gösterilmesi ve bu hu
susta Kanun Hükmünde Kararname yoluna başvurulmaması gerektiği, 

Özelleştirmede verimlilik yanında sermayenin tabana yaygınlaştırılmasının önemli bir hedef 
olması gerektiği, 

şeklindeki öneri ve eleştirilere Hükümet adına verilen cevaplarda; 
Kanun Hükmünde Kararname'lerin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesiyle genelde yeni 

düzenlemelerin yapılabilmesi için idareye bir süre tanınması mümkün iken, bu defa alınan yürüt
menin durdurulması karan ile ortaya yeni bir durumun çıkmış olduğu, bunun için gerekli düzenle
melerin süratle yapılması gerektiği, 

Özelleştirmede; amaç, ilkeler, idarî yapı ve organizasyonun önemli olduğu ve bu hususlara 
özen gösterildiği, 

Şeklindeki açıklamalan takiben Kanun Teklifi Komisyonumuzca da benimsenerek maddeleri
nin görüşülmesine geçilmiştir. 

Kanun teklifinin, 1,4,5,6,7,8, 9,10,12,13, 14,15, 16 ve yürürlük ve yürütme ile ilgili 17 
ve 18 inci maddeleri ile Geçici 1,2, 3,4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri aynen, 

2 nci maddesi, yetki devrinin hudutlandınlması amacıyla değiştirilmek ve maddeye aynı 
amaçla (j) bendi eklenmek suretiyle, 

3 üncü maddesi, 2 nci fıkranın sonunda yer alan "yetki devri" ile ilgili hükmün kavram karga
şasına neden olmaması için metinden çıkanlması, (h) ve (ı) bentlerinin fıkralara açıklık getirilme
si ve uygulamada yanlış anlamalara sebep olunmaması açısından birleştirilerek yemden düzenlen
mesi ve harflerdeki sıralamanın buna göre düzeltilmesi suretiyle, 

11 inci maddesinin son cümlesi hükmünün maddede bütünlük sağlanması amacıyla metinden 
çıkanlması ve aynı maddede yer alan "... aybaşından itibaren emekli edilerek kurumlan ile ilişkileri 
kesilir..." ibaresinden sonra gelmek üzere "şu kadarki hizmetin önemi ve personelin nitelikleri 
itibariyle hizmetinin devamında zorunluluk görülen personel (kuruluşun yetkili organlan tarafın
dan alınacak ve idarece onaylanacak kararla) bu uygulamanın dışında tutulur." ibaresinin eklen
mesi suretiyle, 

değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
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Başkanvekili 
Mehmet Dönen 

Hatay 
Üye 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Üye 
Bilal Güngör 

Ankara 
Üye 

Bafıattin Şeker 
Bilecik 

Üye 
Muharrem Şemsek 

Çorum 
(Muhalefet şerhim ekli) 

Üye 
İbrahim Yaşar Dedelek 

Eskişehir 
Üye 

Z. Selçuk Maruflu 
İstanbul 

(Muhalefet şerhim ekli) 
Üye 

Abdullah Gül 
Kayseri 

(Muhalefet şerhim ekli) 
Üye 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Üye 
Mustafa Yılmaz 

Malatya 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Yaşar Topçu 

Sinop 

' Sözcü 
Yılmaz Ovalı 

Bursa 
Üye 

Timurçin Savaş 
Adana 

Üye 
Melih Pabuççuoğlu 

Balıkesir 
Üye 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
Mehmet Gözlükaya 

Denizli 

Üye 
İsmail Köse 

Erzurum 
Üye 

Yahya Uslu 
Manisa 

Üye 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
(Muhalefet şerhim ekli) 

Üye 
Doğan Baran 

Niğde 

Üye 
Hasan Peker 

Tekirdağ 
Üye 

Koray Aydın 
Trabzon 

(Muhalefet şerhim ekli) 
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26.7.1994 
MUHALEFET ŞERHİMİZDİR 

Türkiye'yi özellikle 1983 ten beri idare eden siyasî iktidarlar, Özelleştirmeyi; Ekonomik zor
lukları ortadan kaldırabilmek için tek çare sihirli bir deynek görmekte ve takdim etmektedir. 

Zarar eden KİT'leri bir an önce elden çıkartalım da ne olursa olsun telaşı ile, yada Bütçe açık
larını kapatmak için kullanmak üzere çok iyi kâr eden KİT'leri yabancılar dahil kimden para geli
yorsa satalım anlayışı ile özelleştirme yapmak, ilke, ölçü, millî menfaat, verimlilik, sanayi mülki
yetinin tabana yayılması gibi kriterlere gerekli önemi vermemek doğru değildir. 

Özelleştirme görüşü 1983'ten sonra ortaya atılmış bir görüş olmayıp MHP tarafından 12 Ey
lül 1980 öncesinde de "işçilerin, çalışanların fabrikalara ortak edilmesi" anlayışı ile siyasî hayatı
mızda bu görüş MHP tarafından sokulmuştur. 

Özelleştirme gereklidir. Ancak ülke çıkarları asla ihmal edilmeyerek, Anayasa ve Hukuk için
de kalınarak özelleştirme yapılmalıdır. 

İktisadî devlet teşekküllerinin, fabrika, işletme, tesis gibi ekonomik kuruluşların öncelikle iş
çilere satılması, yöre halkına ve vatandaşlarımıza belli ilkeler çerçevesinde pay verilmesinde fay
da vardır. Sanayi Demokrasisinin temini, mülkiyetin tabana yayılması, üretim ve verimliliğin artı
rılması, KİT'lerin arpalık olmaktan yer yer de ülke ekonomisine yük olmaktan çıkartılması, Kamu 
açıklarının enflasyon için sebep teşkil etmekten kurtarılması için özelleştirme düşünülmelidir. An
cak belli ilke ile yapılması, belli öncelikler tespit edilerek yapılması gerekir. 

Özelleştirmeden anlaşılan; şirketlerin çalışanlarına, yöre halkına ve halka bir müteşebbis grup 
önderliğinde satılması olmalıdır. Devlet aynı zamanda sattığı şirketteki yönetim anlayışı gelişince-
ye kadar ve hisse alanların madur olmasını önlemek yada hisselerin belli kişilerde toplanmasını ön
lemek için imtiyazlı hisse, "Altın hisse" senedini de elinde tutabilmelidir. 

Özelleştirilmesi düşünülen kuruluşlardan özellikle stratejik kuruluşların özelleştirilmesinde 
yabancı sermayeye verilebilecek hisse miktarı dünya da olduğu'gibi % 30'u geçmemeli, gelecek 
iktidarların özelleştirilen kuruluşlarla ilgili tasarrufları ipotek altına alınmamalı, ihtilaf halinde me
selenin çözümü için millî hukukumuza ve menfaatlerimize uygun hükümler bulunmalıdır. 

Madenlerin, yer altı ve yer üstü tabiî kaynakların özelleştirilmesinde de ölçüsüzlük olmamalı 
açıklık olmalıdır. 

Getirilen Kanunla bu ölçülerde bir özelleştirme güçtür. 
Türkiyede özelleştirme için esas itibarıyla "Referandum" yapılmalı bu işe millet karar verme

lidir. Siyasî iktidarların böylesi bir konuda tek başına Meclis çoğunluğu olsa da yetkisi yoktur. 
Özelleştirme adı ile ülkenin, ülke imkânlarının yabancılara satılması yeni bir kapitülasyon ka

pısı açılması da doğru değildir. 
Piyasa güçlerinin ekonomiyi harekete geçirmesine izin vermeye, yabancı sermayeyi ülkeye 

getirmeye, üretkenlik ve verimliliği artırmaya, sanayi mülkiyetini tabana yaymak, sermaye piyasa
sını geliştirmek ve KİT'lerin bütçe üzerindeki yükünü hafifletmek özelleştirmeden beklenen olma
lıdır. Fakat bu Kanunla bunlar gerçekleşemez. 

Özelleştirilecek kuruluşlarda çalışanların menfaatlerinin korunması ile ilgili de Kanunda ye
terli teminatlar yoktur. Özelleştirmede sosyal yön ihmal edilemez. 

Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda resen emekli edilecek personel de madur olacak hak
sızlıklar yaratılacaktır. Bu da iyileştirilmelidir. 

Bu ve benzer eksiklikler ve görüşlerimizle Kanun teklifini eksik buluyoruz. 
Muharrem Şemsek Koray Aydın 

Çorum Trabzon 
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MUHALEFET ŞERHİ 
Anavatan Partisi, Türkiye'de ilk defa özelleştirme, serbest piyasa ekonomisi, konvertibilite gi

bi kavramları gündeme getiren partidir. 
Anavatan Partisinin özelleştirme uygulamalarına karşı çıkan, o zamanın muhalefeti, şu anda 

iktidar partileri olan DYP ve SHP'nin özelleştirmeyi öğrenip, benimsemeleri olumlu bir gelişme
dir. Ancak Sayın Çiller ve Hükümeti, Devlet ve Hukuk gelenek ve göreneklerinden uzak olduğun
dan, sürekli ikazlarımıza rağmen, Anayasa ve hukuk hataları işlemekte ve çıkarttıkları yasa ve ka
nun hükmünde kararnameler, yüksek mahkeme tarafından iptal edilmektedir. 

Hiçbir kimsenin ve hiçbir siyasal partinin, Türkiyede kamu açıklarının azaltılmasında, Bütçe 
açığının düşürülmesinde ve ekonomi üzerinde yük teşkil eden KİT'lerin ıslahı ve özelleştirilmesi 
konusunda, olumsuz tavrı olamaz. 

Özelleştirme, bu Hükümetin düşündüğü gibi değil, yani Bütçe açıklarının kapatılması ve mef
luç durumuna getirdikleri ekonomiye fon bulmak amacıyla değil, gerçekten, Sermayenin tabana 
yaygınlaştırılması, işletmelerin verimli duruma getirilmesi, Devletin.ekonomik hayattaki rolünün 
azaltılması hedefine yönelik olarak yapılırsa bir yarar sağlayabilir. Öte yandan, yasa ile birçok 
önemli yetki, sorumluluk ve selahiyeti sorumlu olması gereken Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 
verilmektedir. , 

Ayrıca, özelleştirme ile ilgili yasanın Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinin ve Kanun 
Hükmündeki Kararnamelerin yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin kararların gerekçesini öğren
meden, bu yasanın Hükümet Tasarısı değilde, 2 grup Başkanvekilinin imzası ile alel acele, Türki
ye Büyük Millet Meclisine,getirilmesi, belkide, yeni hataları beraberinde getirecektir. Hükümetin 
getirdiği bir çok yasa bu arada özelleştirme yasası, Anayasa Mahkemesince, Anayasaya ve Hukuk 
Teamüllerine aykırı bulunulduğu için iptal edildiği cihetle, konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile 
birlikte, Anayasa Komisyonunda da görüşülmesi gerektiği inancındayım. 

Özetle, Anavatan Partisi ülke gereklerine uygun, özellikle, sermayeyi tabana yayacak, gerçek 
bir özelleştirme yasa ve uygulamasından yanadır. Ancak, bu yasa eksik ve gerçek özelleştirme yak
laşımından uzak olduğundan muhalefet şerhi veriyorum. 

Selçuk Maruftu 
İstanbul 

MUHALEFET ŞERHİ 
1. Prensip olarak halkımıza yarar getirecek Özelleştirmeye karşı olmamakla, beraber, çıkar 

çevreleri tarafından yönlendirilen iktidarların Millet Malını Haraç-Mezat satışlarını kabul etmemiz 
mümkün olmadığından, 

2. Anayasa Mahkemesi tarafından hakkındaki Yetki Yasası iptal edilmiş bu yasa tasarısının 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu tarafından da incelenmesi gerektiği kanaatin
de olduğumuzdan, 

3. Görüşmeler için Komisyonumuzun İçtüzüğün 27 nci maddesine muhalif olarak komisyon 
sözcüsü tarafından toplantıya çağrılması da usulsüz olduğundan, 

4. 26.7.1994 Salı günü saat 16.56'da elimize geçen 31 sayfalık metni 17.30'dan itibaren gö
rüşmeye başlamayı, Komisyonu, özellikle muhalefeti katkı yönünden kısıtlamak olarak mütalaa et
tiğimizden, 

Yetki Yasası ile halledilmeye çalışılan bu konunun kanunla halledilmeye yönelinmesinden do
layı takdirlerimize rağmen muhalif olduğumuzu bildirir muhalefet şerhidir. 

Doç. Dr. Abdullah Gül Prof. Dr. Mustafa (İnaldı 
Kayseri ' • , . • ' Konya 
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BURSA MİLLETVEKİLİ TURHAN TAYAN İLE HATAY MİLLETVEKİLİ 
NİHAT MATKAPTN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Özelleştirme Kanunu Teklifi 
Amaç, Kapsam ve İlkeler 

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, bu maddede belirtilen ve Kanunun uygulanmasında "kuru
luş" adı ile anılacak olan, kamu iktisadî teşebbüslerinin, bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, 
işletme birimleri ile varlıklarının ve iştiraklerindeki kamu paylarının, kamu iktisadî teşebbüsleri 
statüsü dışında kalmakla beraber sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası Devlete ve/veya di
ğer kamu tüzel kişilerine ait olan ticarî amaçlı kuruluşlardaki kamu paylan ile bunların varlıkları
nın ve iştiraklerindeki kamu paylarının ve Hazineye ait payların, 

Genel ve katma bütçeli idarelerin gördükleri kamu hizmetleriyle doğrudan doğruya ilgili ol
mayan varlıklarının, 

verimlilik artışı ve kamu giderlerinin azaltılması amacıyla özelleştirilmesine, bu amaçla Özel
leştirme Yüksek Kurulunun, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ve Özelleştirme Fonunun kurulma
sına ve özelleştirme Uygulamalanna ilişkin hükümleri düzenlemektir. 

Özelleştirme uygulamalannda; 
a) Doğabilecek istihdam azalmalan ile ilgili olarak mevcut yasalarda ve toplu iş sözleşmele

rinde öngörülen tazminatlara ek olarak yeni bir "İş kaybı" tazminatının verilmesi, 
b) Kuruluşlann özelliklerine ve içinde bulundukları koşullara göre özelleştirme yöntemlerinin 

belirlenmesi, 
c) İşin niteliğine uygun ortaklık yapısının oluşturulmasının özenle gözetilmesi ve stratejik ko

nularda sermaye yapısının özelleştirme uygulamalarına başlanılmadan önce belirlenmesi, 
d) Oluşabilecek tekelci bir yapının olumsuz etkilerinin önlenmesi, 

e) Mülkiyetin yaygınlığının yanısıra, yönetim sorumluk ve yetkilerini üstlenebilecek tecrübe
li ortak grubunun temini, ••- • 

f) Gerektiğinde stratejik konularda Devletin sahip olacağı imtiyazlı hisse oluşturulması, 
g) Kuruluşun özelliğine göre yerel girişimcilere öncelik sağlanabilmesi, 
h) Tabii kaynakların mülkiyetinin değil, kullanma hakkının özelleştirilmesi, • i • 
ı) Tanmsal imalat sanayiinin özelleştirilmesinde, üreticilere, çalışanlarina, kooperatiflere, ko

operatif birliklerine ve üretici birliklerine öncelik verilmesi, 
k) Özelleştirme sürecinin değer saptaması da dahil saydamlık içinde seyretmesi, 
ilkeleri gözönünde bulundurulur. Yukanda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda alınacak 

kararlarda öncelikler ile bunların tabi olacağı özelleştirme uygulamalanna ilişkin esas ve usuller 
kuruluşların nitelikleri ve ülke ekonomisinin gerektirdiği koşullar da dikkate alınarak Özelleştirme 
Yüksek Kurulunca belirlenir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Görevleri 
MADDE 2. - Başbakanın başkanlığında, Başbakanın uygun göreceği üç Bakan ile Özelleştir

me İdaresi. Başkanından oluşan özelleştirme Yüksek Kurulu (Kurul) kurulmuştur. Kurulun tüm 
sekreterya görevlerini Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yürütür. Kurul, aşağıda belirtilen görev ve 
yetkilerinin bir kısmını hizmetin ifası için yarar görülen hallerde Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 
devredebilir. Kurulun görevleri; 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Özelleştirme Kanunu Teklifi 

Amaç, Kapsam ve ilkeler 
MADDE 1. -Teklifin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Görevleri 
MADDE 2. - Başbakanın başkanlığında, Başbakanın uygun göreceği üç Bakan ile Özelleştir-

ıe İdaresi Başkanından oluşan özelleştirme Yüksek Kurulu (Kurul) kurulmuştur. Kurulun tüm 
îkreterya görevlerini özelleştirme tdaresi Başkanlığı yürütür. Kurulun görevleri; 
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(Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın Teklif Ettiği Metin) 
a) Bu kanunun birinci maddesinde sayılan kuruluşların; "Özelleştirme kapsamına" alınarak 

malî ve hukukî yönden "yeniden yapılandırılmalarına" yeniden yapılandırma işlemleri tamamla
nanların, bu işlemlerin ikmalini müteakip "özelleştirme programına" alınmasına, yeniden yapılan
dırılmasına lüzum görülmeyenlerin doğrudan doğruya özelleştirme programına alınmasına karar 
vermek, 

b) Özelleştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilen kuruluşların satış, devir, 
kiralama, işletme hakkı devri, mülkiyetin gayri aynî hakların tesisi ve işin gereğine uygun sair hu
kukî tasarruflar ile devredilmesine ilişkin olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca sonuçlandırı
lan özelleştirme uygulamaları hakkında nihai karan vermek, 

c) Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilen kuruluşlardan gerekli görülenlerin küçültül
mesine, faaliyetlerinin süreli veya süresiz olarak durdurulmasına, kapatılmasına veya tasfiyesine 
karar vermek, 

d) Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilen kuruluşların yönetim kurullarında alınacak 
kararlarda, ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak millî yararın korunması için söz ve onay hakkı ve
recek imtiyazlı hisselerin miktarını ve bu paylara dayanarak Devletin sahip olacağı imtiyazlı hak
ları belirlemek, 

e) Yurt içi ve yurt dışından Özelleştirme Fonunun kullanım alanlarında yararlanmak üzere kre
di almaya ve bu amaçla Devlet garantili ve garantisiz iç ve dış tahviller ile gerekli görülen haller
de her türlü menkul kıymet ihracı ve diğer kıymetli evrakın düzenlenmesine karar vermek, 

f) Gerekli görülen hallerde, hisse senetleri ve her türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli ev
rakın satın alınmasına ve tekrar satılmasına karar vermek, 

g) Özelleştirme Fonu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı gelir gider programlarını görüşerek 
onaylamak, 

h) Özelleştirme İdaresi Başkanlığının gelecek yıl programları ile yıl içindeki uygulamalanm 
değerlendirerek varsa aksaklıkları giderecek tedbirleri almak, 

ı) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen işleri karara bağlamak. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Görevleri, Bütçesi ve Denetimi 
MADDE 3. - Başbakana bağlı, kamu tüzel kişiliğine sahip Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

(İdare) kurulmuştur. Başbakan, bu Kanunda belirtilen yetkilerini görevlendireceği bir bakan vası
tasıyla kullanabilir. İdarenin giderleri, Özelleştirme Fonunun % 3 (yüzde üç) ünü aşmayacak şekil
de İdare bütçesinden karşılanır. İdarenin denetimi 20.10.1983 tarihli ve 72 sayılı Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulu Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname esaslarına tabidir, idare aşağıda 
belirtilen görev ve yetkilerinin bir kısmını hizmetin ifası için yarar görülen hallerde Kurulun onayı 
ile kamu payı % 50'nin üzerinde bulunan ilgili kuruluşların yönetim kurullarına devredebilir. 
İdarenin görevleri; 

a) Kurul kararlarını uygulamak, 
b) Kurulca devredilen görev ve yetkilerle ilgili konularda karar vermek ve gerekli işlemleri 

yürütmek, 
c) Kuruluşların özelleştirilmelerine ilişkin her türlü işlemler ile, bunların özelleştirilmelerine 

hazırlık amacıyla stratejik yönlendirilmelerini, sevk ve idarelerini, faaliyetlerinin takip ve koor
dinasyonunu yürütmek, 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

a) Bu Kanunun birinci maddesinde sayılan kuruluşların; "Özelleştirme kapsamına" alınarak 
malî ve hukuki yönden "yeniden yapılandırılmalarına", yeniden yapılandırma işlemleri tamamla
nanların, bu işlemlerin ikmalini müteakip "özelleştirme programına" alınmasına, yeniden yapılan
dırılmasına lüzum görülmeyenlerin doğrudan doğruya özelleştirme programına alınmasına karar 
vermek, 

b) Özelleştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilen kuruluşların satış, devir, 
kiralama, işletme hakkı devri, mülkiyetin gayri aynî hakların tesisi ve işin gereğine uygun sair hu
kukî tasarruflar ile devredilmesine ilişkin olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca sonuçlandırı
lan özelleştirme uygulamaları hakkında nihai kararı vermek, 

c) Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilen kuruluşlardan gerekli görülenlerin küçültül
mesine, faaliyetlerinin süreli veya süresiz olarak durdurulmasına, kapatılmasına veya tasfiyesine 
karar vermek, 

d) Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilen kuruluşların yönetim kurullarında alınacak 
kararlarda, ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak millî yararın korunması için söz ve onay hakkı ve
recek imtiyazlı hisselerin miktarını ve bu paylara dayanarak Devletin sahip olacağı imtiyazlı hak
ları belirlemek. 

e) Yurt içi ve yurt dışından Özelleştirme Fonunun kullanım alanlarında yararlanmak üzere kre
di almaya ve bu amaçla Devlet garantili ve garantisiz iç ve dış tahviller ile gerekli görülen haller
de her türlü menkul kıymet ihracı ve diğer kıymetli evrakın düzenlenmesine karar vfîjmek, 

f) Gerekli görülen hallerde, hisse senetleri ve her türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli evra
kın satın alınmasına ve tekrar satılmasına karar vermek, 

g) Özelleştirme Fonu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı gelir gider programlarını görüşerek 
onaylamak, 

h) Özelleştirme İdaresi Başkanlığının gelecek yıl programlan ile yıl içindeki uygulamalarını 
değerlendirerek varsa aksaklıkları giderecek tedbirleri almak, 

ı) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen işleri karara bağlamak. 
j) Kurul hizmetin ifası için yarar gördüğü hallerde parasal sınırları ile usul ve esaslarını açık

ça belirlemek kaydıyla bu maddenin (b) ve (f) bendlerinde yazılı olan görev ve yetkilerini Özelleş
tirme İdaresine devredebilir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Görevleri, Bütçesi ve Denetimi 
MADDE 3. - Başbakana bağlı, kamu tüzel kişiliğine sahip Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

(İdare) kurulmuştur. Başbakan, bu Kanunda belirtilen yetkilerini görevlendireceği bir bakan vası
tasıyla kullanabilir. İdarenin giderleri, Özelleştirme Fonunun % 3 (yüadeiiç) ünü aşmayacak şekil
de İdare bütçesinden karşilanır. İdarenin denetimi 20.10.1983 tarihli ve 72 öayılı Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulu Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname esaslarına tabidir. İdarenin gö
revleri; 

a) Kurul kararlarını uygulamak, 
b) Kurulca devredilen görev ve yetkilerle ilgili konularda karar vermek ve gerekli işlemleri yü

rütmek, 
c) Kuruluşların özelleştirilmelerine ilişkin her türlü işlemler ile, bunların özelleştirilmelerine 

hazırlık amacıyla stratejik yönlendirilmelerini, sevk ve iderelerini, faaliyetlerinin takip ve koordi
nasyonunu yürütmek, 
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(Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın Teklif Ettiği Metin) 
d) Kuruluşların anonim şirket haline dönüştürülenlerin sermayelerindeki kamu payı % 50'nih 

altına düşünceye kadar, diğerlerinde ise özelleştirme uygulamaları sonucu devredilmeleri tarihine 
kadar bunların; sermaye miktarını tespit etmek, kuruluş, birleşme veya bölünmelerinde gerekli dü
zenlemeleri yapmak, mal varlıkları ile hak ve yükümlülüklerine ilişkin esastan tespit etmek, hesap
lan ve faaliyetleri ile ilgili her türlü düzenlemeyi yapmak, bu işlemleri kolaylaştıncı tedbirleri al
mak, 

e) Kuruluşlann satış, devir, kiralama, işletme hakkı devri, mülkiyetin gayri aynî haklann tesi
si ve işin gereğine uygun sair hukukî tasarruflar ile devredilmelerine ilişkin uygulama esaslarını be
lirlemek ve bu doğrultuda özelleştirme uygulamalannın gerektirdiği her türlü işlemi yürütmek, 

f) Kanunî sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, kuruluşlann malî, idarî, hukukî ve teknik yapı
lan ile ilgili olarak düzenlemeler yapmak, 

g) Kuruluşların; kaynak kullanımlarına, gayrimenkul edinmelerine, kiralamalarına ve bu gay-
rimenkuller üzerinde sair akitler yoluyla tasarruf etmelerine, yurt içi ve yurt dışı borçlanmalanna, 
yeni yatırımlanna, personel alımı ve azaltılmasına, çalışma şartlanna, personelinin yurt dışı geçici 
görevlendirilmelerine ilişkin işlemleri onaylamak, 

h) Kuruluşların yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ile genel müdürlüklerine yapıla
cak atamalar ve bu görevlerden alınma işlemlerine ilişkin olarak Başbakana teklifte bulunmak, 

ı) Kuruluşlardan anonim şirkete dönüştürülmelerine gerek görülmeyen müesseselerde, mües
sese müdürü ve yönetim komitesinin, işletme ve işletme birimlerinde bunlann müdürlerinin atan
ma ve görevden almmalanna karar vermek, 

, j) Kurulca ihracına karar verilen her türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli evrakın düzenlen
mesine yönelik olarak bunların adedi, değeri ve ilgili diğer hususlan tespit etmek, 

k) Kuruluşlann sermayelerine aynî sermaye konulması hallerinde aynî sermayenin değerlen
dirmesini yapmak veya yaptırmak, 

1) Özelleştirme Fonunu idare etmek, 
m) Hizmetin gerektirdiği her çeşit araştırma, proje işleri, reklam, tanıtım, halkla ilişkiler işlem

leri ile malî, hukukî, teknik ve idarî denetim ve değerleme işlemlerini yapmak ve/veya bu işlerin 
danışman görevlendirilmesi suretiyle yaptmlmasını temin etmek, 

n) Kuruluşlara, özelleştirme uygulamalannın gerektirdiği hallerde borç vermek, Özelleştirme 
Fonundan sağlanacak finansmana uygulanacak faiz oranlannı ve şartlarını geçerli piyasa koşullan 
ve kamu bankalarının uyguladığı faiz oranlannı gözönünde bulundurarak belirlemek, 

o) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. 
Özelleştirme Fonu, Kullanım Alanları ve Denetimi 
MADDE 4. - Özelleştirme Fonu; Özelleştirme uygulamaları sonucu sağlanan tüm gelirler ile 

İdare'ye devredilen kuruluşlardan elde edilen temettüler, özelleştirme uygulamaları çerçevesinde 
ihraç edilecek her türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli evrakın satışından sağlanan gelirler, 
İdare'ye devredilen kuruluşlara sağlanan finansmandan elde edilen gelirler ve diğer mevzuat ile 
tahsis edilen kaynaklar, ilgili kuruluşların bütçeleri dışında T.C. Merkez Bankası'nda kurulacak 
Özelleştirme Fonunda toplanır. Özelleştirme Fonu idare tarafından yönetilir. Özelleştirme Fonunun 
denetimi 20.10.1983 tarihli ve 72 sayılı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkındaki Kanun 
Hükmünde Kararname esaslarına tabidir. 

Özelleştirme Fonu; 
a) İdarenin pay sahibi olduğu şirketlerin sermaye artırımlarına katılınmasında, 
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d) Kuruluşlardan anonim şirket haline dönüştürülenlerin sermayelerindeki kamu payı % 50 nin 
altına düşünceye kadar, diğerlerinde ise özelleştirme uygulamaları sonucu devredilmeleri tarihine 
kadar bunlann; sermaye miktarını tespit etmek, kuruluş, birleşme veya bölünmelerinde gerekli dü
zenlemeleri yapmak, mal varlıkları ile hak ve yükümlülüklerine ilişkin esasları tespit etmek, hesap
ları ve faaliyetleri ile ilgili her türlü düzenlemeyi yapmak bu işlemleri kolaylaştırıcı tedbirleri al
mak, 

e) Kuruluşların satış, devir, kiralama, işletme? hakkı devri, mülkiyetin gayri aynî hakların tesi
si ve işin gereğine uygun sair hukukî tasarruflar ile devredilmelerine ilişkin uygulama esaslarını be
lirlemek ve bu doğrultuda özelleştirme uygulamalarının gerektirdiği her türlü işlemi yürütmek, 

f) Kanuni sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, kuruluşların malî, idarî, hukukî ve teknik yapı
ları ile ilgili olarak düzenlemeler yapmak, 

g) Kuruluşların; kaynak kullanımlarına, gayrimenkul edinmelerine, kiralamalarına ve bu gay-
rimenkuller üzerinde sair akitler yoluyla tasarruf etmelerine, yurt içi ve yurt dışı borçlanmalarına, 
yeni yatırımlarına, personel alımı ve azaltılmasına, çalışma şartlarına, personelinin yurt dışı geçici 
görevlendirilmelerine ilişkin işlemleri onaylamak, 

h) Kuruluşların yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ve genel müdürlükleri ile kuru
luşlardan anonim şirkete dönüştürülmelerine gerek görülmeyen müesseselerde, müessese müdür
lükleri ve yönetim komitelerine, işletme ve işletme birimlerine bunlann müdürlüklerine yapılacak 
atamalar ve bu görevlerden alınma işlemlerine ilişkin olarak Başbakana teklifte bulunmak." 

ı) Kurulca ihracına karar verilen her türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli evrakın düzenlen
mesine yönelik olarak bunlarjri adedi, değeri ve ilgili diğer hususları tespit etmek, 

j) Kuruluşların sermayelerine aynî sermaye konulması hallerinde aynî sermayenin değerlendi
rilmesini yapmak veya yaptırmak, 

k) Özelleştimıe Fonunu idare etmek, 

1) Hizmetin gerektirdiği her çeşit araştırma, proje işleri, reklam, tanıtım, halkla ilişkiler işlem
leri ile malî, hukukî teknik ve idarî denetim ve değerleme işlemlerini yapmak ve/veya bu işlerin da
nışman görevlendirilmesi suretiyle yaptırılmasını temin etmek, 

m) Kuruluşlara, özelleştirme uygulamalarının gerektirdiği hallerde borç vermek, Özelleştirme 
Fonundan sağlanacak finansmana uygulanacak faiz oranlarını ve şartlarını geçerli piyasa koşulları 
ve kamu bankalarının uyguladığı faiz oranlarını gözönünde bulundurarak belirlemek; 

n) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. 

Özelleştirme Fonu Kullanım Alanları ve Denetimi 
MADDE 4. - Teklifin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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b) Hisse senetleri ve hertürlü kıymetli evrakın satın alınmasında, 
c) Özelleştirme uygulamalarının yerine getirilebilmesi için gereken her türlü mal ve hizmet 

alımında, 
d) İş kaybı tazminatı ödenmesi ye iş kaybı ile ilgili verilecek hizmetlerin sağlanabilmesi ama

cıyla kurulacak hesaba özelleştirme gelirlerinden Kurulca belirlenecek miktarlarda yapılacak öde
meler ile gerektiğinde bu hesaba yapılacak aktarmalarda, 

e) İdareye devredilen kuruluşlara İdarece belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde borç ola- • 
rak finansman sağlanmasında, 

f) İdarenin bütçesi için gerekli miktarların ayrılmasında, 
g) idareye devredilen kuruluşlarda idarî, malî, hukukî ve teknik yönden yapılacak düzenleme

lerin gerektirdiği giderlerin karşılanmasında, 
h) Gerektiğinde özelleştirilen kuruluşların kalan borçlarının tasfiyesinde, 
ı) Mevzuatla İdareye verilen sair görevlerin yerine getirilmesinde, 
kullanılır. Fon bakiyelerinin nemalandırılmasına ilişkin esas ve usuller İdarece hazırlanan ve 

Kurulca onaylanacak yönetmelikle belirlenir. 
Personel Rejimi 
MADDE 5. ~ İdare personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir. Baş

kan müşterek kararname ile, Başkan Yardımcıları Başbakanın onayı, diğer personel ise Başkan ta
rafından atanır. Başkan ve İdarenin her kademesindeki yöneticileri sınırlarını açıkça ve yazılı ola
rak belirlemek şartıyla, yetkilerinin bir kısmını astlanna devredebilirler. İdarede; Başkan, Başkan 
Yardımcısı, Müşavir, 1. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Müşavir Avukat, Uz
man, Uzman Yardımcısı, Şube Müdürü (Uzman), Daire Tabibi, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavi
ri, APK Uzmanı kadroları karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlar, 
istekleri halinde T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Bu madde hükümlerine göre sözleşmeli 
olarak çalıştırılacakların sözleşme esas ve usulleri ile malî hakları Bakanlar Kurulunca tespit edi
lir. İdarede 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırıl
masına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın özel bilgi ve ihtisası gerektiren konularda sözleşme
li personel çalıştırılabilir. Bunlar sosyal güvenlik açısından istekleri halinde T.C. Emekli Sandığı 
ile ilgilendirilirler. İdarede çalışan her statüdeki personele 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanu
nun değişik 31 inci maddesinde yer alan fazla çalışma ücreti aynı esas ve usullere göre ödenir. 
Mahkeme ve icra dairelerince İdare lehine hükmedilip karşı taraftan tahsil olunan vekalet ücretle
rinin Hukuk Müşavirliği bünyesinde çalışan tüm personele dağıtımında 1389 Sayılı Kanun ile 657 
Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili.hükümleri uygulanır. İdareye ait kadroların tespit, ihdas, 
kullanım ve iptali ile kadrolanna ilişkin diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir. Genel ve Katma Bütçeli İdareler, ka
mu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında çalışanlar kurumlannın muvafakati ile İdarede söz
leşmeli olarak istihdam edilebilirler. İdarenin bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca 
öncelikle sonuçlandınlır. Bu personel, kunımundan aylıksız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece 
memuriyetleri ile ilgili özlük haklan devam ettiği gibi, bu süreler kendi kurumlarında çalışıyormuş 
gibi addedilerek terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 
süresinde terfileri yapılır. Bu personelin, kurumlarından maaşsız izinli olarak İdarede çalıştıklan 
müddet karşılığı asıl bağlı oldukları teşkilata karşı herhangi bir mecburî hizmet mükellefiyeti doğ
maz. Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda çalışan personel, ücreti ve özlük haklan kendi 
kuruluşu tarafından karşılanmak kaydıyla İdarenin re'sen vereceği karar ile bu İdarede görevlendi
rilebilir. Bu personel İdarede görevli olduklan süre içinde kendi kuruluşlarında ücretli izinli sayılır. 
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Personel Rejimi 
MADDE 5. -Teklifin 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin Hükümler 
MADDE 6. - Bu Kanuna göre; 
A - a) Kamu iktisadî teşebbüslerinin, bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birim

leri ile varlıklarının ve iştiraklerindeki kamu paylarının, kamu iktisadî teşebbüsleri statüsü dışında 
kalmakla beraber sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası Devlete ve/veya diğer kamu tüzel 
kişilerine ait olan ticarî amaçlı kuruluşlardaki kamu paylan ile bunların varlıkları ve iştiraklerinde
ki kamu paylarının, Devletin diğer iştiraklerindeki kamu paylarının ve Hazineye ait payların, ma
hallî idareler hariç olmak üzere diğer kamu tüzel kişilerinin iştiraklerindeki kamu paylarının, 

b) Genel ve Katma bütçeli idarelerinin gördükleri kamu hizmeti ile doğrudan doğruya ilgili ol
mayan varlıklarının; 

birlikte ve/veya ayrı ayrı özelleştirme kapsamına alınmasına, İdarenin teklifi üzerine Kurulca 
karar verilir. Kuruluşların özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Kurul kararında, bu kuruluş
lardan hangilerinin malî ve hukukî yönden yeniden yapılandırmaya tabi tutulacağı, hangilerinin 
özelleştirilmek üzere doğrudan özelleştirme programına alınacağı belirtilir. 

B - Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlardan; Malî ve hukukî yönden yeniden yapılandı
rılmalarına Kurulca karar verilenlerin yeniden yapılandırma işlemleri tamamlanıncaya kadar, bun
ların bağlı oldukları bakanlık veya kurumlar ile ilgileri ve önceki statüleri aynen devam eder. Bun
larla ilgili malî ve hukukî yeniden yapılandırma işlemleri Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütü
lür. Yeniden yapılandırma işlemleri tamamlananlar ayrı bir Kurul kararı ile özelleştirme programı
na alınır. Bu şekilde yeniden yapılandırılarak özelleştirme programına alınanlar ile doğrudan özel
leştirme programına alınanlar (bağlı ortaklıklar ile bağlı ortaklık statüsünde olmayan, ancak serma
yesinin yarısından fazlası kamuya ait kuruluşların iştirak payları ve varlıkları hariç), kurul kararı
nın alındığı tarihte başkaca bir işleme gerek olmadan ve bedel alınmaksızın idareye devredilmiş sa
yılır. Özelleştirme programına alınarak İdareye devredilen kuruluşlar buna ilişkin Kurul kararı ta
rihinden itibaren bağlı oldukları bakanlık veya kurumla ilişkileri kesilerek Başbakanlığa bağlanmış 
sayılır. 

C - Özelleştirme programındaki kuruluşlardan bu Kanun gereğince anonim şirkete dönüştürü
lenlerde üretilen veya satılan mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifeleri bu kuruluşların yönetim kurul
larınca, diğerlerinde ise yetkili organlarınca belirlenir. Kuruluşların özelleştirme programına alın
malarına ve özelleştirme uygulamaları sonucu nihai devir işlemlerinin onaylanmasına ilişkin karar
lar Resmî Gazetede yayımlanır. 

D - 7.3.1954 tarihli 6326 sayılı Kanundaki esaslara uygun olmak şartıyla; bu Kanun hüküm
lerine göre özelleştirilen kuruluşlardan (sermayelerinde kamu payı bulunanlar da dahil), sermaye 
şirketlerine ve yabancı devletler mevzuatına göre sermaye şirketi niteliğinde bulunan özel hukuk 
tüzel kişilerine de petrol ile ilgili müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi verilebilir. 
Kuruluş amacına uygun olmak şartıyla yukarıda belirtilen tüzel kişilere ülke ekonomisine yararlı 
olması halinde Bakanlar Kurulunca belge verilebilir. Ancak bu kanun hükümleri çerçevesinde 
yapılan özelleştirme uygulamaları sonucu, özelleştirilen kuruluşun devri tarihinde bu kuruluşun sa
hip olduğu belge, kuruluşu devralan özel hukuk tüzel kişilerine devredilmiş sayılır ve belgenin tes
cili ile bu hususda diğer işlemler Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce yapılır. Bu çerçevede yapılacak 
özelleştirme uygulamaları nedeniyle ithal edilecek yabancı sermaye, 6326 sayılı Kanunla düzenle
nen kur garantili transfer ile ilgilendirilmez. 

Vergi Muafiyeti, Hak ve Yükümlülüklerin Devri 
MADDE 7. - Bu Kanun hükümleri gereğince yapılacak özelleştirme uygulamalarına ilişkin işlem

ler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Özelleştirme programına alınan kuruluşlarla ilgili olarak; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 699) 



- 2 3 -

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin Hükümler 

MADDE 6. - Teklifin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Vergi Muafiyeti, Hak ve Yükümlülüklerin Devri 
MADDE 7. - Teklifin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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A - Mevcut durumları itibariyle anonim şirket statüsünde olan kuruluşların ana sözleşmeleri
nin bu Kanun hükümlerine uygun hale getirilmeleri ile anonim şirket statüsünde bulunmayanlardan 
gerekli görülenlerin bu Kanuna uygun ana sözleşmelerinin hazırlanarak anonim şirkete dönüştürül
melerine, anonim şirket statüsünde olanların bölünmelerine ve/veya yeni bir anonim şirket halinde 
birleşmelerine idarece karar verilir ve bunların ana sözleşmeleri İdare tarafından onaylanır. 

B - Kuruluşların özelleştirme programına alınmalarından önce mülkiyetinde ve/veya tasarru
funda bulunan her türlü hak ve mameleki ile borçlan, özelleştirme programına alındıktan ve özel
leştirildikten sonra da aynen devam eder. Müessese, işletme ve işletme birimlerinin ayn ayn ano
nim şirkete dönüştürülmeleri halinde bağlı olduklan kuruluşlann hak ve yükümlülüklerinden han
gilerinin anonim şirkete dönüştürülen bu kuruluşa intikal edeceğine, İdare tarafından karar verilir. 

C - Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan gerekli görülenlerin anonim şirkete dönüş
türülmelerinde ve anonim şirkete dönüştürülenlerin özelleştirme programında bulunduklan süre 
içinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer kanunlardaki şirket kurulu
şuna ilişkin şartlar aranmaz. 

Gerçek ve tüzel kişilerin Türk Ticaret Kanunundan doğan ortaklık haklan saklıdır. 
Aynî Sermaye Konulması ve Hazine Taşınmazlarının Devri 
MADDE 8. - Özelleştirme programına alınan kuruluşlann kullanımlannda bulunan gayrimen-

kullerle ilgili olarak aşağıdaki hükümler uygulanır; 
A - Kuruluşların anonim şirkete dönüştürülmesi halinde, şirket sermayesinin tamamı aynî ser

maye olarak konulabilir. Özelleştinne programına alman kuruluşlardan; anonim şirkete dönüştürü
lenlerin kunıluş sennayelerinde veya bunların sermaye artınmlannda (iştirakler hariç) konulacak 
olan aynî sermayenin değerlendirilmesi İdarece yapılır. Aynî sermaye karşılığı çıkarılacak hisse se
netleri İdareye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır. Bu hususlarda Türk Ticaret Kanununun 285, 
299,392 ve 404 üncü maddeleri uygulanmaz. 

B - Anayasanın 43, 168 ve 169 uncu maddeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla; özelleştir
me programına alınan ve % 50'den fazla kamu payı bulunan kuruluşlar tarafından kullanılan, Dev
letin hüküm ve tasarrufu altındaki veya Hazinenin mülkiyetindeki taşınmaz mallann mülkiyetinin 
bu kuruluşlara devrine ve/veya bu kuruluşlar lehine mülkiyetin gayri aynî haklann tesisine ilişkin 
olarak; 

a) Anonim şirket statüsünde olan ve/veya anonim şirket haline dönüştürülen kuruluşlardan 
sermayesinin tamamı ve/veya yarısından fazlası Devlete ait olanlann kullanımındakilerin mül
kiyeti, bedelleri şirketin kuruluşunda veya yapılacak sermaye artırımında aynî sermaye olarak 
konulmak üzere ilgili kuruluşa bedelsiz devredilir. Ancak bu suretle oluşan aynî sermaye karşılığı 
çıkarılacak hisseler bedel ödenmeksizin İdareye devredilmiş sayılır. 

b) Anonim şirkete dönüştürülmeyen kuruluşlann kullanımındaki taşınmazların mülkiyeti ise 
bedelsiz olarak bu kuruluşlara devredilir. Bu taşınmazlar, İdare tarafından kuruluşun mal varlığı
nın değerlendirilmesi sırasında aktif değerler olarak değerlendirilir." 

c) Bu maddenin (B) bendinin birinci paragrafında belirtilen taşınmazların devredildiği kuru
luşlann özelleştirilmesi sırasında İdarece genel değer tespiti yapılırken, değer tespitine konu taşın
mazların bedeli 4.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunundaki kıymet takdiri esasla
rı gözönünde tutularak belirlenir. 

d) Bu maddenin (B) bendinin birinci paragrafında belirtilen taşınmazlar için; tapuda tescil ta
rihine kadar hükmen kesinleşenler hariç, tahakkuk eden ecrimisil bedelleri talep edilmez, tahsil edi
lenler iade edilmez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 699) 



- 25 -

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Aynî Sermaye Konulması ve Hazine Taşınmazlarının Devri 
MADDE 8. -Teklifin 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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e) özelleştirme programına alınan ve % 50 den fazla kamu payı bulunan kuruluşlar tarafından 
kullanılan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki veya Hazinenin mülkiyetindeki taşınmaz mallar
dan özel mülkiyete konu olamayanlar üzerinde bu kuruluşlar lehine, devredilebilir mülkiyetin gay
ri aynî haklar tesis edilir. 

C) Özelleştirme programındaki kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında taşın
mazların devri, ifrazı, irtifak, intifa, işletme ve kira haklarının devri ve tasfiyesi ile bedelli devri zo
runlu olan taşınmaz malların devrinde ve bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkacak sorunlar, 
İdarenin görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca çözümlenir. Bu madde kapsamında devredilmesi ge
reken taşınmaz malların ifrazında 3194 sayılı İmar Kanunundaki kısıtlamalar uygulanmaz." 

Kuruluşlardaki Personelin Naklî 
MADDE 9. - Özelleştirme programına alınan, özelleştirilen, faaliyeti durdurulan, küçültülen, 

kapatılan veya tasfiye edilen kuruluşlarda çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi per
sonel ile sözleşmeli personel, diğer kamu kurum ve/veya kuruluşlanna, 217 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin 8 inci maddesinin (f) bendinde yer alan hükümler de dikkate alınarak aşağıdaki 
şekilde nakledilirler; 

Özelleştirme programına alınan kuruluşların; 
a) Özelleştirilmeleri sonucu bunlardaki kamu payımn % 50 nin altına düşmesi veya bunların 

müessese, işletme ve işletme birimlerinin satılması veya devredilmesi halinde; satış veya devre iliş
kin sözleşmenin imzalanmasından, 

b) Küçültülmesi, faaliyetlerinin kısmen veya tamamen durdurulması, süreli veya süresiz ola
rak kapatılması veya tasfiye edilmesi sonucu istihdam yapısının değişmesi halinde bunlarla ilgili 
işlemlerin sonuçlanmasından, 

İtibaren onbeş gün içerisinde işlem sonuçlan İdare tarafından ilgili kuruluşa bildirilir. İlgili ku
ruluş bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde memur ve sözleşmeli personel ile ilgili bilgi
leri Devlet Personel Başkanlığına gönderir. Personele ilişkin bilgilerin Devlet Personel Başkanlığı
na bildirilmesinden itibaren en geç kırkbeş gün içerisinde bu Başkanlığın teklifi üzerine ilgili per
sonel, kamu kurum ve kuruluşlannda durumlarına uygun boş kadro ve pozisyonlara atanırlar. 190 
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kuruluşlarda persone
lin durumuna uygun boş kadro bulunmaması halinde mevcut boş kadrolarda sınıf, unvan ve dere
ce değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu madde gereğince yapılacak kadro değişik
liklerinde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası hükmü uygu
lanmaz. Bu madde gereğince diğer kamu kurum ve kuruluşlanna nakil sebebiyle boşalan kadro ve 
pozisyonlar, boşaldıkları tarihten itibaren iptal edilmiş sayılır. Kamu kurum ve/veya kuruluşlanna 
atanacak personelin bu maddenin (a) bendinde belirtilen durumlarda atamanın yapılacağı tarihe ka
dar geçecek süredeki aylık ücret, sosyal hak ve yardımlar ile her türlü özlük haklan Başbakanlık 
bütçesinden ödenir. Kamu kurum ve kuruluşlarına atanan personelin devir sözleşmelerinin yapıldı
ğı tarihteki kadro ve pozisyonlanna ait aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminat hak
larının veya sözleşme ücretlerinin net tutarının, nakledildiği kuruluş mevzuatına göre hakedeceği 
aylik veya sözleşme ücretinin (varsa ikramiye dahil) net tutanndan fazla olması halinde, nakledil
diği kuruluşta aldığı ücret ile önceki ücreti eşitleninceye kadar geçen dönemde, iki ücret arasında
ki fark herhangi bir kesintiye ta"bi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Ancak özelleştirme karan-
nın alındığı tarihte 11 inci maddede belirtilen hizmet süreleri veya yaş hadlerini tamamlamaya en 
çok 5 (beş) yılı kalmış olanların özelleştirme işlemleri sonuçlanıncaya kadar nakilleri yapılmaz. Bu 
süre zarfında emeklilik için gerekli hizmet süresi veya yaş haddini dolduranlar hakkında 11 inci 
madde hükmü uygulanır. 
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Kuruluşlardaki Personelin Nakli 
MADDE 9. - Teklifin 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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İş Kaybı Tazminatı Ödenmesi ve Diğer Hizmetlerin Verilmesi 
MADDE 10. - Bu Kanuna göre özelleştirme kapsamına alman kuruluşlarda (iştirakler hariç) 

bir hizmet aktine dayalı olarak ücret karşılığı çalışırken, bu kuruluşların özelleştirilmeleri, küçül-
tülmeleri veya faaliyetlerinin durdurulmaları, kapatılmaları veya tasfiye edilmeleri nedeniyle hiz
met akitlerinin, tabi oldukları iş kanunları ve toplu iş sözleşmeleri gereğince tazminata hak kaza
nacak şekilde sona erdirilmeleri sonucu işsiz kalanlara; kanunlardan ve yürürlükteki toplu iş söz
leşmelerinden doğan tazminatları dışında ilave olarak iş kaybı tazminatı ödenir. Ayrıca bunlara, 
meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi gibi hizmetler sağlanabilir. İş kaybı tazminatı 
ödenmesi ve sağlanabilecek diğer hizmetlere ilişkin işlemlerin yürütülmesinden îş ve İşçi Bulma 
Kurumu Genel Müdürlüğü görevli, yetkili ve sorumludur. Özelleştirme kapsamına alınan kuruluş
larda iş kanunlarına tabi olarak çalışırken; bunların yeniden yapılandırılması, özelleştirilmesi, kü
çültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle, bu kuru
luşların sermayelerindeki kamu payının % 50 nin altına düşmesinden, anonim şirket haline dönüş-
türülmeyenlerin ise devir-teslim tarihinden itibaren bir yıl içinde, hizmet akitlerinin haklı neden ol
maksızın işveren tarafından feshedilmesi veya haklı nedenlerle kendileri tarafından feshedilmesi 
sonucu işsiz kalanlar bu Kanunda belirtilen tazminat ve diğer hizmetlerden yararlanırlar. Bu Ka
nunda belirtilen iş kaybı tazminatı ve sağlanabilecek diğer hizmetler için gerekli giderlerin karşı
lanması amacıyla, Özelleştirme Fonunda toplanacak özelleştirme gelirlerinin % 15 (yüzde bnbeş)'i, 
yurt içi ve yurt dışından iş kaybı tazminatı ve diğer hizmetler ile ilgili sağlanacak özel tahsisli kay
naklar; İdarece, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü adına, Kurulca belirlenecek bir kamu 
bankasında açılacak "Özelleştirmeye Bağlı İş Kaybı Tazminatı ve Diğer Hizmetler Hesabf'na ya
tırılır. Bu hesabın kullanılması ve değerlendirilmesinde İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlü
ğü görevlidir. İvedi ve zorunlu harcamaların, nakit durumunun yetersizliği sebebiyle yapılamama
sı halinde İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Kurul tarafından belirle
necek usul ve esaslar çerçevesinde Özelleştirme Fonundan daha sonra yapılacak aktarmalara mah
suben, Özelleştirmeye Bağlı İş Kaybı Tazminatı ve Diğer Hizmetler Hesabına aktarma yapılabilir. 
Kurul bu maddede belirtilen % 15 (yüzde onbeş) oranını ihtiyaca göre sıfıra kadar indirmeye veya 
iki katına kadar artırmaya yetkilidir. İş Kaybı Tazminatı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
78 inci maddesindeki usul Ve esaslar çerçevesinde belirlenecek günlük net kazanç tutarıdır. Bu 
madde kapsamına girenlerden, hizmet akdinin sona erdiği tarihte aynı işveren ile hizmet akdi ke
sintisiz en az; 550 günden beri devam edenlere 90 gün, 1 100 günden beri devam edenlere 120 gün, 
1 650 günden beri devam edenlere 180 gün, 2 200 günden beri devam edenlere 240 gün süre ile iş 
kaybı tazminatı verilir. Söz konusu tazminat ve diğer hizmetlerden yararlanmaya hak kazananların, 
bu tazminat ve hizmetlerden yararlanabilmeleri için, hizmet akitlerinin sona erdiği tarihten itibaren 
30 gün içinde İş ve İşçi Bulma Kurumuna başvurmaları zorunludur. İş ve İşçi Bulma Kurumu mad
dede belirtilen başvuruları müteakip, gerekli incelemeyi en geç 30 gün içinde sonuçlandırarak iş 
kaybı tazminatına hak kazanıldığının tespiti halinde hizmet akdinin feshi tarihinden geçerli olmak 
üzere, inceleme ve buna ilişkin işlemlerin sonuçlanmasından itibaren 10 gün içinde iş kaybı tazmi
natım aylık olarak ödemeye başlar. Aylık ödemeler, tazminata esas gün sayısına göre günlük net 
kazancın 30 günlük tutan üzerinden yapılır. Bu maddede öngörülen şekilde hizmet akitleri sona 
erenlerden; hizmet akitlerinin sona erme tarihi itibariyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hü
kümleri gereğince hizmet ve prim ödeme sürelerine göre yaşlılık aylığına hak kazananlar iş kaybı 
tazminatı ve diğer hizmetlerden yararlanamazlar. İş kaybı tazminatı ve diğer hizmetlerden yararla
nanların, işe yerleştirilmeleri veya kendilerinin iş bulmaları halinde ödenmekte olan tazminata ve 
diğer hizmetlere ilişkin hakları sona erer. İş kaybı tazminatının verilmesi ve diğer hizmetlerin sağ
lanmasına ilişkin usul ve esaslar; İdare ile İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü arasında ya
pılacak protokol ile belirlenir. 
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İş Kaybı Tazminatı Ödenmesi ve Diğer Hizmetlerin Verilmesi 
MADDE 10. - Teklifin 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Emeklilik işlemleri 
MADDE 11. - Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda çalışan ve bu Kanunun 9 uncu 

maddesinde belirtilen personelden tabi oldukları mevzuat gereğince hizmet süreleri itibariyle 
emeklilik hakkını elde edenler ile hizmet süresini tamamlamamış olmakla birlikte kadın ise 50 (el
li), erkek ise 55 (ellibeş) yaşını dolduranlar, gerekli hizmet süresini veya yaşı doldurdukları ayı ta
kip eden aybaşından itibaren emekli edilerek kurumlan ile ilişikleri kesilir. Bunlardan T.C. Emek
li Sandığına tabi personelden kurumlarınca emekliye sevkedilenlerin 55 (ellibeş) ten eksik olan her 
yaş yılı için 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu maddesinin son iki fıkrası uygu
lanır. Emekli edilen personelden ileride kurumlarınca hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar, ilişiklerinin 
kesilmesinden sonra istihdama ilişkin genel hükümler çerçevesinde (Emekli Sandığı Kanunu ile il
gilendirilmeksizin) ve yasal engelleri bulunmaması halinde kuruluşların yetkili organlarınca hiz
metin gerekleri ve çalışanın basan durumları göz önünde bulundurularak öncelikle işe alınabilirler. 

MADDE 12. - özelleştirme kapsamına alman kuruluşlarda çalışan personelden bu Kanunun 
9 uncu maddesine göre diğer Kamu kurum ve kuruluşlarına atanacaklar için kullanılmak üzere aşa
ğıdaki kadrolar ihdas edilerek 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek
lenmiştir. 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 
(V) SAYILI CETVEL 

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi 
GİH Memur 10 20000 

Bu cetvellerde yer alan kadrolar; özelleştinne kapsamına alınan kuruluşlarda çalışan persone
lin durumuna uygun kadro bulunmaması halinde Bakanlar Kurulu Karan ile sınıf, unvan ve dere
ce değişikliği yapılmak suretiyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sa
yılan kurumlann, merkez ve taşra teşkilatlan ile döner sermaye ve fonlanna tahsis edilebilir. 

MADDE 13. - 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan "... Başba
kan Başmüşaviri..." ibaresinden sonra gelmek üzere "... Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Baş
kan, Başkan Yardımcısı, Müşavir, I. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Müşavir 
Avukat, Uzman, Uzman Yardımcısı, Şube Müdürü (Uzman), Daire Tabibi, Basın ve Halkla İlişki
ler Müşaviri, APK Uzmanı..." ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 14. - 29.2.1984 tarihli ve 2983 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi madde başlığı ile bir
likte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

"Kamu Ortaklığı Fonu ve kullanım alanlan ile buna ilişkin Yüksek Planlama Kurulunun gö
revleri 

Madde 4. - Kamu Ortaklığı Fonundan finanse edilen proje ve işlerle ilgili olarak ihraç edile
cek gelir ortaklığı senetleri ve her türlü kıymetli evrakın satışı, alt yapı tesislerinin işletilmesi ve iş
letme hakkı verilmesinden sağlanan gelirler ile diğer mevzuatla tahsis edilen kaynaklar, ilgili ku-
ruluşlann bütçeleri dışında T.C. Merkez Bankasında kurulacak Kamu Ortaklığı Fonunda toplanır. 
Kamu Ortaklığı Fonu Hazine Müsteşarlığınca yönetilir. Fonun denetimi 20.10.1983 tarihli ve 72 
sayılı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname esaslanna 
tabidir. 

Kamu Ortaklığı Fonu; 
a) Kamu Ortaklığı Fonundan finanse edilecek tesislerin finansmanında, bunların işletme, ba

kım, onanm, idame ve benzeri her türlü masraflarının karşılanmasında, 
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Emeklilik İşlemleri 
MADDE 11. - Özelleştirme kapsamına alman kuruluşlarda çalışan ve bu Kanunun 9 uncu 

maddesinde belirtilen personelden tabi oldukları mevzuat gereğince hizmet süreleri itibariyle 
emeklilik hakkını elde edenler ile hizmet süresini tamamlamamış olmakla birlikte kadın ise 50 (el
li), erkek ise 55 (ellibeş) yaşını dolduranlar, gerekli hizmet süresini veya yaşı doldurdukları ayı ta
kip eden aybaşından itibaren emekli edilerek kurumları ile ilişikleri kesilir. Şu kadarki hizmetin 
önemi ve personelin nitelikleri itibariyle hizmetinin devamında zorunluluk görülen personel (kuru
luşun yetkili organları tarafından alınacak ve İdarece onaylanacak kararla) bu uygulamanın dışın
da tutulur. Bunlardan T.C. Emekli Sandığına tabi personelden kurumlarınca emekliye sevkedilen-
lerin 55 (ellibeş) ten eksik olan her yaş yılı için 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 39 un
cu maddesinin son iki fıkrası uygulanır. 

MADDE 12.-Teklifin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. - Teklifin 13 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. - Teklifin 14 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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b) İleride gelir ortaklığı senedi çıkarılacak veya işletme hakkı verilecek altyapı tesisleri ile di
ğer tesislerin finansmanında, 

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

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

yürütülebilmesi için gerekli harcamalarda, 
kullanılır. Ayrıca Kamu Ortaklığı Fonu gelirlerinin asgarî % 10 u, kalkınmada öncelikli yöre

lerde ve diğer bölgelerde istihdamı artıncı her nevi yatırımlarda ve bunlann işletme finansmanın
da kullanılır. Fon bakiyelerinin kısmen veya tamamen; kamu bankalannda nemalandınlmasına iliş
kin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığınca, kamu bankalan dışında nemalandınlmasına ilişkin usul 
ve esaslar ise Hazine Müsteşarının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenir. 

Kamu Ortaklığı Fonuna ilişkin olarak Yüksek Planlama Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda 
belirtilmiştir. 

a) Gelir ortaklığı senetleri ve her türlü menkul kıymet ihracı ile diğer kıymetli evrakın düzen
lenmesine ve altyapı tesisleri için işletme hakkı verilmesine karar vermek, 

b) Gelir ortaklığı senetleri için piyasa şartlanna uygun ve bu senetlerin değerini artıracak yön
de her yıl gelir dağıtım esaslannı tespit etmek, 

c) İhraç edilecek gelir ortaklığı senetleri ve her türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli evrakın 
adedi, değeri ve bunlarla ilgili diğer hususlar hakkında karar vermek, 

d) Gelir ortaklığı senetleri ihracı suretiyle gelirleri satılan ve/veya satılacak olan altyapı tesis
lerinin tarife ve ücretlerini tespit etmek, 

e) İleride gelir ortaklığı senetleri çıkarılacak veya işletme hakkı verilecek altyapı tesisleri ile 
Kamu Ortaklığı Fonundan finanse edilecek diğer tesisleri belirlemek ve bu tesislerin finansmanı ile 
bunlann işletme, bakım, onarım, idame ve benzeri her türlü masraflannm kısmen veya tamamen 
Kamu Ortaklığı Fonundan karşılanması hakkında karar vermek, 

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

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

h) Kamu Ortaklığı Fonu bütçesini görüşerek karara bağlamak, 
ı) Kalkınmada öncelikli yörelere sağlanan fınasman ve diğer bölgelerdeki istihdamı artıncı 

projelerin desteklenmesi ile ilgili esaslar hakkında karar vermek." 

Çeşitli Hükümler 
MADDE 15. - Özelleştirme uygulamaları ile ilgili olarak; 
a) Bu Kanun hükümleri gereğince özelleştirme programına alınan kuruluşlar özel hukuk hü

kümlerine tabi olup, bunlar hakkında kendi kuruluş kanunları ve diğer kanunlarda yer alan bu Ka
nuna aykırı hükümler ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanmaz. 

b) Bu Kanun hükümleri gereğince yapılacak uygulamalar ve ihale usullerine ilişkin esaslar 
İdarece çıkarılacak yönetmelikler ile tespit olunur. Bu yönetmelikler Kurulca onaylanmasını müte
akip Resmî Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

c) Bu maddenin (a) ve (b) bendlcrindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanunda hüküm 
olmayan hallerde genel hükümler uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 699) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Çeşitli Hükümler 
MADDE 15. -Teklifin 15 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 699) 
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(Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 16. - 9.3.1988 tarihli ve 3417 sayılı Kanunun 4 ve 5 inci maddeleri gereğince Çalı
şanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının yönetimi ve bu hesapta toplanan paraların nemalandırıl-
ması ile ilgili evvelce Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına verilmiş görev ve yetkiler Hazine Müs
teşarlığına devredilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. - Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye ekli cetvellere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bölümü olarak eklenmiş
tir-

GEÇİCİ MADDE 2. - İptal edilen 530 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu Ortak
lığı İdaresi Başkanlığına ait iken bu İdarenin Özelleştirme İdaresi Başkanlığına dönüştürülmesi so
nucu Özelleştirme İdaresi Başkanlığına intikal eden bütün personel ile her türlü taşıt, menkul, gay
rimenkul, araç, gereç, malzeme, döşeme ve demirbaşlar bu Kanunla yeniden kurulan İdareye dev
redilmiştir. Kadroları kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde gö
revlendirilirler. Bunların eski kadrolarına ait aylık ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları, söz
leşmeden doğan ücret, ikramiye ile diğer özlük hakları yeni bir kadroya atanıncaya kadar şahısla
rına bağlı olarak saklı tutulur. Kadrosuz sözleşmeli personelin sözleşmelerinden doğan hakları ay
nen devam eder. Bunlardan memuriyete geçirilenlerin öğrenim durumlarına göre yükselebilecekle
ri tavanı aşmamak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 1,2 ve 3 üncü mad
de hükümleri ile 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nçi maddesinde sayılan kuruluşlar
da 1.3.1979 veya 3.10.1991 tarihlerinde görevli olanların, ayrıca 2182 sayılı Kanun veya 458 sayı
lı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilir. 
Bu Kanun ile yapılan yeni düzenlemelere paralel olarak "Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Ça
lıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları" bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren iki ay içinde çıkarılır. 

GEÇİCİ MADDE 3. - Kurulca aksine karar verilmedikçe, Yüksek Planlama Kurulu ve Kamu 
Ortaklığı Yüksek Kurulu tarafından daha önce alınmış olan kararlardan bu Kanun hükümlerine ay
kırı olmayanların uygulanmasına devam olunur. Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya 
kadar İdarede kurulan birimlere verilen görevlerin, daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler 
tarafından yürütülmesine devam edilir. Ekli (I) sayılı listede belirlenen birimlerin görevleri idare 
Başkanı tarafından belirlenir. İdare teşkilat ve kadrolarını iki ay içinde bu Kanuna uygun hale ge
tirir. 

GEÇİCİ MADDE 4. - Kamu Ortaklığı Fonunun yönetimi ve buna ilişkin belge ve kayıtlar ile 
3417 sayılı Kanun gereğince oluşturulan Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabına ve bu Hesap
ta toplanan paraların nemalandırılmasına ilişkin belge ve kayıtlar ile bu birimlerde çalışan personel 
ve bunlara ait unvan ve kadrolar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz günlük bir sü
re içinde Hazine Müsteşarlığı ile İdare arasında yapılacak bir durum tespiti protokolü ile Hazine 
Müsteşarlığına devredilir. Devredilen personelin aylık ücret, ikramiye ve tüm malî hakları hakkın
da devirden önce İdarede tabi oldukları mevzuat hükümleri uygulanır. Kamu Ortaklığı Fonunun 
yönetimi ile Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının yönetimine, kullanılmasına ve bu hesap
ta toplanan paraların nemalandırılmasına ilişkin işlemler, devir protokolü tarihine kadar İdarece, bu 
tarihten sonra ise Hazine Müsteşarlığınca yürütülür. Devir protokolünün yürürlüğe girdiği tarihte 
Kamu Ortaklığı Fonu mevcudunda bulunan Özelleştirme Gelir Hesabı ile Temettü Hesabındaki tu
tarlardan Yüksek Planlama Kurulu kararlan uyarınca evvelce Kamu Ortaklığı İdaresinin yöneti
mindeki Kamu Ortaklığı Fonuna bırakılan kısmı Özelleştirme Fonuna aktarılır. Bu Kanunun yürür-. 
lüğe girdiği tarihten önce Kamu Ortaklığı İdaresi projeleri kapsamında yer alan ve/veya Kamu Or-
taklığrFonundan finanse edilen altyapı projeleri ait oldukları proje kapsamından çıkarılarak ilgili 
kurumların projeleri arasına alınmış sayılır. Bunların finansmanının Kamu Ortaklığı Fonundan sağ
lanmasına devam olunur. 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 16. -Teklifin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. -Teklifin geçici 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. - Teklifin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. - Teklifin geçici 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. - Teklifin geçici 4 üncüi maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE 5. - Bu Kanunla kurulan İdarenin 1994 yılı harcamaları, bu Kanundan ön
ceki mevzuat gereği yetkili makamlarca onaylanmış plan Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı bütçe
sinden karşılanır. 2983 sayılı Kanun ile diğer mevzuatta, Kamu Ortaklığı Yüksek Kuruluna Kamu 
Ortaklığı İdaresi Başkanlığına, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanına ve Kamu Ortaklığı Fonuna ya
pılmış olan atıflar, ilgisine ve hizmetin özelliğine göre bu Kanunla kurulan Özelleştirme Yüksek 
Kuruluna, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, Özelleştirme İdaresi Başkanına Özelleştirme Fonuna 
ve Kamu Ortaklığı Fonuna yapılmış sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 6. - Bu Kanunun uygulanması sırasında kamu istisadî teşebbüsleri ve bağ
lı ortaklıklarda (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli statüde çalışmakta iken 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununa tabi kurumlara nakledilerek Devlet memuru statüsüne geçirilenlerin sözleşmeli sta
tüde geçen hizmet süreleri; aynı Kanunun ek geçici 1,2 ve 3 üncü maddelerine göre, 458 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınmak suretiyle kazanılmış hak aylık, derece ve 
kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirme 
kapsamına alınmış bulunan kuruluşlardan kamu kurum ve kuruluşlarına atanmış bulunan memur 
ve sözleşmeli personel hakkında da bu madde ile bu Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen tazmi
nata ilişkin hükümler uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 7. - Halen özelleştirme kapsamında bulunan kuruluşların personelinden 
emeklilik hizmet sürelerini veya yaş hadlerini tamamlamış olanlarla, daha sonra özelleştirme kap
samına alınacak kuruluşlarda, kuruluşun özelleştirme kapsamına alındığı tarihte, yukarıda belirti
len şartlan haiz olanlar hakkında da 11 inci madde hükmü uygulanır. Özelleştirme kapsamında bu
lunan Petrol Ofisi Anonim Ortaklığı bünyesinde görev yapan (ANT) Askerî İkmal ve NATO Tesis
leri İşletme Başkanlığı personeli hakkında bu Kanunun re'sen emekliliğe ilişkin hükümleri uy
gulanmaz. 

MADDE 17. - Bu Kanunun 14, 16, Geçici 2 ve Geçici 3 üncü maddeleri yayımı tarihinde, 9, 
11,12 ile Geçici 6 ncı ve Geçici 7 nci maddeleri 7.7.1994 tarihinden, diğer hükümleri ise 6.6.1994 
tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 

MADDE 18. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 5. - Teklifin geçici 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. - Teklifin geçici 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. - Teklifin geçici 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. - Teklifin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. -Teklifin 18 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 699) 



TEKLİF METNİNE BAĞLI LİSTELER 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI ANA HİZMET BİRİMLERİ 

Başkan Başkan Yardımcısı 
Başkan Yardımcısı 
Başkan Yardımcısı 

Başkan Yardımcısı 

Proje Değerlendirme Dai.Bşk.lığı 
Finansman ve Fon Yön. Dai. Bşk.lığı 
İstihdam ve Sosyal Planlama 
Daire Başkanlığı 

Madencilik ve Enerji Sektörü 
Özelleştirme Uygulamaları Daire Bşk.lığı 

Ulaştrrma ve İletişim Sektörü Özelleştirme 
Uygulamaları Daire Başkanlığı 

İmalat Sektörü Özelleştirme 
Uygulamaları Daire Başkanlığı 

Ticaret ve Hizmet Sektörü Özelleştirme 
Uygulamaları Daire Başkanlığı 

Tanm ve Gıda Sektörü Özelleştirme 
Uygulamaları Daire Başkanlığı 

İştirakler Yönetimi Daire Başkanlığı 

Sermaye Piyasası İşlemleri Daire Başkanlığı 

Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığı 

İhale İşlemleri Daire Başkanlığı 

Özelleştirme Sonrası Takip Daire Başkanlığı 

DANIŞMA BİRİMLERİ 

Hukuk Müşavirliği 
Basın ve Halk. İliş. Müşav 



KURUMU 
TEŞKİLATI 
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I SAYILI ÜSTE 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
Merkez 

I SAYILI CETVEL 
İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

UNVANI 
1. DERECE 
Başkan 
Başkan Yardımcısı 
I. Hukuk Müşaviri 
Proje Değerlendirme Dairesi Başkanı 
Finansman ve Fon Yönetimi Dairesi Başkanı 
İstihdam ve Sosyal Planlama Dairesi Başkanı 
Madencilik ve Enerji Sektörü Özl. Uyg. Dai. BŞk. 
Ulaştırma ve İletişim Sektörü özl. Uyg. Dai. Bşk. 
İmalat Sektörü Özl. Uyg. Dairesi Başkanı 
Ticaret ve Hizmet Sektörü Özl. Uyg. Dai. Başkanı 
Tanm ve Gıda Sektörü Özelleştirme Uyg. Dai. Bşk. 
İştirakler Yönetimi Dairesi Başkanı 
Sermaye Piyasası İşlemleri Dairesi Başkanı 
Danışmanlık Hizmetleri Dairesi Başkanı 
İhale İşlemleri Dairesi Başkanı 
İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanı 
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı 
APK Dairesi Başkanı 
Özelleştirme Sonrası Takip Dairesi Başkanı 
Hukuk Müşaviri 
Müşavir Avukat 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri 
Müşavir 
Daire Tabibi 
APK Uzmanı 
Şube Müdürü (Uzman) 
Uzman 
Uzman 
Sivil Savunma Uzmanı 

SINIR 

G.I.H. 

SERBEST 
KADRO ADEDİ 

A.H.S. 
G.İ.H 

S.H.S. 
G.İ.H. 

T.H.S. 
G.İ.H. 

10 

6 
• 7 
5 
5 
1 

2. DERECE 
Sivil Savunma Uzmanı 
Uzman 
Uzman 
Müşavir Avukat 
Şube Müdürü (Uzman) 

TOPLAM 

G.İ.H. 
»» 

T.H.S.-
A.H.S. 
G.İ.H. 

65 

1 
7 
5 
3 

10 
TOPLAM 26 
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UNVANI 

3. DERECE 
Uzman 
Uzman 
Müşavir Avukat 
Şube Müdürü (Uzman) 

4. DERECE 
Uzman 
Uzman 
İstatistikçi 

5. DERECE 
Uzman 
Uzman 
Şef 
Memur 

6. DERECE 
Uzman 
Şef 
Teknik Ressam 
Memur 

7. DERECE 
Uzman Yardımcısı 
Uzman Yardımcısı 
Ayniyat Saymanı 
Şef 
Memur 
Santral Memuru 
Bekçi 
Hizmetli 

8. DERECE 
Uzman Yardımcısı 
Uzman Yardımcısı 
Memur 
Bilgisayar İşletmeni 
Teknisyen 
Hizmetli 

TOPLAM 

TOPLAM 

TOPLAM 

TOPLAM 

TOPLAM 

TOPLAM 

SINIFI 

G.İ.H. 
T.H.S. 
A.H.S. 
G.İ.H. 

-.. G.İ.H. 
T.H.S. 

»» 

T.H.S. 
G.İ.H. 

»» 
" 

G.İ.H. 
») 

T.H.S. 
G.İ.H. 

T.H.S. 
G.İ.H. 

1» 

» 
" 
" 

Y.H.S. 
5* 

. T.H.S. 
G.İ.H. 

»» 
»1 

T.H.S. 
Y.H.S. 

SERBEST 
KADRO ADEDİ 

15 
5 
5 

13 
38 

25 
3 
1 

29 

7 
9 
3 
2 

21 

10 
2 

ıo 2° 

15 

11 
6 
1 
2 
2 
1 
1 
5 

29 

' 4 
12 
3 
2 
1 
2 " 

24 

TOPLAM 

15 
5 
5 

13 

38 

25 
3 
1 

29 

7 
9 
3 
2 

12 

10 
2 
1 
2 

15 

11 
6 
1 
2 
2 
1 
1 
5 

29 

4 
12 
3 
2 
1 

2 • • 

'24 
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SINIFI 

G.Î.H. 

» 

" 
Y.H.S. 

" 

SERBEST 
KADRO ADEDİ 

3 
1 1 
2 
2 
1 
3 

TOPLAM 

3 
1 
1 
2 
2 
1 
3 

UNVANI 

9. DERECE 
Uzman Yardımcısı 
Veznedar 
Memur 
Ambar Memuru 
Bekçi 
Hizmetli 

TOPLAM 12 12 

10. DERECE 
Bilgisayar İşletmeni G.I.H. 
Veznedar " 
Memur " 
Santral Memuru " 
Şoför 
Kaloriferci Y.H.S. 
Hizmetli " 

TOPLAM 15 15 

11. DERECE 
Şoför # G.Î.H. 2 2 
Hizmetli * Y.H.S. 2 2 
Bekçi " 1 1 
Hizmetli " 2 2 

12. DERECE 
Şoför 
Teknisyen Yardımcısı 
Dağıtıcı 
Bekçi 
Hizmetli 
Kaloriferci 

3 
3 
2 
3 
2 
1 
1 

3 
3 
2 
3 
2 

• ı 
1 

TOPLAM 

TOPLAM 

G.Î.H. 
Y.H.S. 

M 

" 
>» 
») 

7 

6 
2 
4 
3 
1 
2 

18 

7 

6 
2 
4 
3 
1 
2 

18 

GENEL TOPLAM 327 . 327 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 699) 



- 4 2 -

KURUMU : Başbakanlık Özelleştirme idaresi Başkanlığı 
TEŞKİLATI : Taşra 

II SAYILI CETVEL 
İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

SERBEST 
UNVANI 

2. DERECE 
Şube Müdürü (Uzman) 
Uzman 

3. DERECE 
Uzman -

4. DERECE 
Uzman 

8. DERECE 
Uzman Yardımcısı 

9. DERECE 
Uzman Yardımcısı 

10. DERECE 
Memur 
Daktilo 

12. DERECE 
Şoför 
Hizmetli 

TOPLAM 

MERKEZ VE TAŞRA GENEL TOPLAM 

SINIFI 

G.l.H. 
" 

G.l.H. 

G.l.H. 

G.l.H. 

G.l.H. 

G.l.H. 
»» 

G.l.H. 
Y.H.S. 

KADRO ADEİ 

2 
2 

5 

7 

2 

2 

2 
2 

2 
2 

28 

355 

Dİ TOPLAM 

2 
2 

5 

7 

2 

2 

2 
2 

2 
2 

28 

355 

TEKLİFE BAĞLI LİSTELER PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA 
AYNEN KABUL EDİLMİŞTİR. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 699) 


