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A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. - Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, 1993 yılında Şanlıurfa ve 

Ankara'da, son aylarda da İstanbul'da meydana gelen yargısız infaz iddiaları
na ilişkin gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin ceva
bı 

2. - İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, son zamanlarda rejim aley
hine meydana gelen olaylara ilişkin gündem dışı konuşması 

3. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Şırnak Valisinin partizanca 
demeç ve davranışları yüzünden, ara seçimlerde olaylar çıkabileceği iddiaları
na ilişkin gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin ceva
bı 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. - Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, (10/169) esas numara
lı Meclis Araştırma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi 
(4/362) 

Sayfa 
4 

8,45,46,47 
8 

8 

8:11 

11:15 

15:22 
22 

22 



T.B.M.M. B : 25 27 .10,1994 O : 1 

Snyfa 
2. - (10/169) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Geçici Başkanlı

ğının, Komisyonun, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına 
ilişkin tezkeresi (3/1605) 22:23 

3. - Eskişehir Milletvekili Muammer Fevzi Yalçın'ın, Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile İçişleri Komisyonu üyeliklerinden çekildi
ğine ilişkin önergesi (4/361) < 23 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 23,47,96 

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 ye Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa 
Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sa
yısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) - • .23:24 

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) 24 

3. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 24 

4. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 
139) 24 

5. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) 2 4 

6. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 
10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayı
sı : 283) 24 

7. - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/553) (S. Sayısı: 391) 24*25 

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

9. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı : 201) 25 

10.-İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenme
sine Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. 
Sayısı : 691) 25 
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Savfa 
11. - 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) 25 

12. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekillcri Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Er
can'ın; Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Özel
leştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 25:45, 
Komisyonu Raporu (2/1196), 1/773) (S. Sayısı: 720) 47:93,96:100 

V. - DİSİPLİN CEZALARI 93 
1. - Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'a iki uyarma cezası verilmesi 93:96 
VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 101 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 101 
1. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, İzmir-Dikili-Bademli'nin su ihti

yacına ilişkin Enerji, ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı 
Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/4883) 101 

2. - İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Taksim Otelcilik A.Ş.'ye ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı 
(7/4988) 1 0 1 : 103 

3. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Konya-Yunak Belediye Başkanı 
hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın 
yazılı cevabı (7/5032) 103" 104 

4. - İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İskenderun Havaalanına ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/5036) IO4. IQ6 

5. -Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, 1981 yılından beri askerlik süre
lerinde yapılan değişikliklere ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet 
Gölhan'ın yazılı cevabı (7/5103) 106-107 

'6 . - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanın eşi tarafından bazı 
hazine arazilerinin alındığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdulbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/5112) 107-109 

7. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek-Olukpınar kö
yünde sel tehdidine karşı alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat 
Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/5127) 

8. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sarıveliler İlçesi Göktepe 
beldesine ait arazinin sulama ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kı
ratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/5131) 

9. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sarıveliler Ortaköy'Un 
sulama suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/5141) 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak dört oturum yaptı. 
Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek'in, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden çekil

diğine ilişkin önergesi ile; 

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının, açık bulunan Komisyon sözcülüğüne Kocaeli Mil
letvekili Alâettin Kurt'un seçildiğine ilişkin tezkeresi, '. 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu, 

TBMM Başkanlığınca Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Özelleştirme Uygulamaları
nın Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı hakkında düşüncesini belirtmek üzere, içtüzüğün 35 inci maddesi uyarın
ca tasannın kendisine havalesini kararlaştıran Anayasa Komisyonunun bu husustaki raporunun 
Plan ve Bütçe Komisyonuna intikal ettirildiğine; ancak, Plan ve Bütçe Komisyonunun aynı görüş
te olmadığına dair kararının, söz konusu tasarı hakkındaki 720 S. Sayılı raporlarında belirtildiğine; 

İçtüzüğün 64 üncü maddesine göre müzakere açılarak konunun karara bağlanmasına ilişkin 
Başkanlık tezkeresi uyarınca yapılan görüşmelerden sonra, söz konusu tasarının Anayasa Komis
yonunda görüşülmesinin kabul edilmediği açıklandı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 209 
uncu sırasında yer alan 720 S. Sayılı Özelleştirme Kanunu Tasarısının, bu kısmın 32 nci sırasına 
alınmasına; 

Genel Kurulun: 

26 Ekim 1994 Çarşamba, 27 Ekim 1994 Perşembe, 2 Kasım 1994 Çarşamba ve 3 Kasım 1994 
Perşembe günleri 20.00 - 24.00 saatleri arasında da çalışmalarına devam etmesine; 

26 Ekim 1994 ve 2 Kasım 1994 Çarşamba günleri sözlü soruların görüşülmemesine; 

26 Ekim 1994 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 705 S. Sayılı Tüke-
:icinin Korunması Konusundaki Meclis Araştırma Komisyonu Raporunun, gündemin "Özel Gün
demde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına ve görüşmelerinin 1 Kasım 1994 Salı günkü bir
leşiminde yapılmasına ilişkin DYP Grubu önerisinin kabul edildiği; 

720 S. Sayılı Özelleştirme Kanunu Tasarısının tümü üzerinde, gruplar adına konuşma süresi
nin birer saat olarak belirlenmesine ilişkin RP Grubu önerisinin ise kabul edilmediği, 

Açıklandı. 

ANAP Grubuna ait olup açık bulunan : 
Millî Savunma Komisyonu üyeliğine Bayburt Milletvekili Ülkü Güney; 
İçişleri Komisyonu üyeliğine Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu; 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeliğine Aydın Milletvekili Cengiz Al-

tmkaya; 
TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu Üyeliğine Kastamonu Milletvekili Refik Arslan; 
KİT Komisyonu üyeliğine Aydın Milletvekili Yüksel Yalova; 
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Çevre Komisyonu üyeliğine İstanbul Milletvekili Emin Kul; 

Dilekçe Komisyonu üyeliğine İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu; 

SHP Grubuna ait olup açık bulunan : 

Millî Savunma Komisyonu üyeliğine Batman Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen; 

KİT Komisyonu üyeliğine Muğla Milletvekili Erman Şahin; 

Adalet Komisyonu üyeliğine Kırşehir Milletvekili Sabri Yavuz; 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyeliğine Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse; 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğine de Erzincan Milletvekili Ali İbrahim Tutu; 
(10/21 - 47) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunda boş bulunan ve ANAP Grubuna 

ait olan üyeliğe Şanlıurfa Milletvekili Eyyüp Cenap Gülpınar; 

(10/169) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunda açık bulunan : 
ANAP Grubuna ait üyeliklere : 

Bursa Milletvekili Hüsamettin Örüç, 

Manisa Milletvekili Faruk Saydam, 
İzmir Milletvekili Timur Demir; 
SHP Grubuna ait üyeliğe : 
Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse; 
RP Grubuna ait üyeliğe : 
Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak; 
(10/212) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu üyeliklerine :'. 

DYP'den: 
Ankara Milletvekili Bilâl Güngör, 
Bolu Milletvekili Nazmi Çiloğlu, 
Burdur Milletvekili Ahmet Sayın, 
Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya, 

Zonguldak Milletvekili Ali Uzun; 
ANAP'tan: 
İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 
Bedrettin Doğancan Akyürek, 
Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt; 
SHP'den: 
Erzincan Milletvekili Mustafa Kul, 
İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy; 
RP'den: 
Bitlis Milletvekili Zeki Ergczen, 
Gruplarınca aday gösterilerek seçildiler. 

- 5 -



T.B.M.M. B : 2 5 27 .10 .1994 0 : 1 

Başkanlıkça, (10/169) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna seçilen üyelerin 27 Ekim 
1994 Perşembe günü saat 14.00'te; 

(10/212) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna seçilen üyelerin de 27 Ekim 1994 Per
şembe günü saat 14.30'da, 

Toplanarak komisyonlarının başkanlık divanları seçimini yapmalarına ilişkin bir duyuruda bu
lunuldu. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
1 inci sırasında bulunan 59 ve 59'a 1 inci Ek, 

21 inci sırasında bulunan 71, 

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

25 inci sırasında bulunan 283, 
26 ncı sırasında bulunan 391, 
27 nci sırasında bulunan 66, 

28 inci sırasında bulunan 201, 
19 uncu sırasında bulunan 691, 
29 uncu sırasında bulunan 699, 

2 nci sırasında bulunan 58 ve 58'e 1 inci Ek, 
3 üncü sırasında bulunan 111, 
4 üncü sırasında bulunan 112, 
5 inci sırasında bulunan 116, 
7 nci sırasında bulunan 193, 
8 inci sırasında bulunan 322, 
10 uncu sırasında bulunan 375, 
11 inci sırasında bulunan 394, 
12 nci sırasında bulunan 395, 

13 üncü sırasında bulunan 404, 
15 inci sırasında bulunan 554, 
16 ncı sırasında bulunan 606, 
17 nci sırasında bulunan 609, 
18 inci sırasında bulunan 624, 
20 nci sırasında bulunan 690, 
30 uncu sırasında bulunan 615, 
S. Sayılı, kanun hükmünde kararnamelere ilişkin kanun tasarıları, yetki kanunu tasarısı, kanun 

tasarı ve tekliflerinin; 
9 uncu sırasında bulunan 337, 

- 6 -



T.B.M.M. B : 25 27 .10.1994 O : 1 

14 üncü sırasında bulunan 373, 

S. Sayılı soruşturma komisyonları raporlarının, 

Görüşmeleri, 

İlgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

6 ncı sırasında bulunan 180 S. Sayılı tasarının görüşmeleri de, maddeleri komisyonca daha ön
ce geri alındığından, 

Ertelendi. 

Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu 
Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/537, 2/384, 2/623) (S. Sayısı: 693), görüşmele
ri tamamlanarak, kabul edilip kanunlaştığı açıklandı. 

Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (2/1196, 1/773) (S. Sayısı : 720) tümü 
kabul edildi; 1 inci maddesinin görüşmeleri devam ederken, Divan Kâtibinin yerinde olmadığı an
laşıldığından; 

27 Ekim 1994 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 23.25'te birleşime son verildi. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

İbrahim Halil Çelik Işılay Saygın 
Şanlıurfa İzmir 
Kâtipliye KâtipÜye 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER: İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

- © .—,— 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25 inci Birleşimini açıyorum. 

II.-YOKLAMA 
BAŞKAN- Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu

lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalarımıza başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz istekleri vardır; onları yerine getireceğim. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I.- Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, 1993 yılında Şanlıurfa ve Ankara'da, son aylar

da da İstanbul'da meydana gelen yargısız infaz iddialarına ilişkin gündem dışı konuşması ve İçiş
leri Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı 

BAŞKAN- Kırşehir Milletvekili Sayın Coşkun Gökalp, son zamanlarda özellikle İstanbul'da 
yapılan yargısız infazlarla ilgili gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Gökalp. 

Konuşma süreniz 5 dakikadır, bu süreye riayet etmenizi rica ediyorum; çünkü, bugün yoğun 
bir çalışma programımız var. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önce, insanın en temel 
hakkı olan yaşama hakkı gibi hayatî bir konuda, yaşama hakkı ellerinden alınmış insanlarımızla il
gili olarak, bana, burada bu konuşma fırsatını verdiği için Sayın Başkana teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son aylarda, ülkemizde, özellikle İstanbul'da ve 1993 yı
lında da, yurdun çeşitli yörelerinde (Şanlıurfa'da, Bozova'da ve Ankara'da) yargısız infazlar olmuş
tur. Bu konuyu, burada müteaddit defalar dile getirdim. Benim burada amacım, ne kıymetli İçişle
ri Bakanımızın ne de emniyet güçlerimizin, polislerimizin ve jandarmalarımızın şevkini kırmaktır. 
Elbette, bir anarşik olay meydana geldiğinde, kamu düzeni bozulduğunda, başta polis ve jandarma 
olmak üzere, devletin emniyet güçleri, kamu nizamını tesis etmek zorundadır ve bunu yapmakla da 
görevlidir. Kamu nizamı bu şekilde sağlanır. Herkesin istediği de budur. 

Üzülerek belirteyim ki, son günlerde, İstanbul'da, güvenlik güçleri, bu görevlerini yerine geti
rirken, kantarın topuzunu kaçırdığı inancındayım. Evet, son günlerde, İstanbul'da yapılan bu hare
ketler, kantarın topuzunu iyice kaçırmıştır. İnsanlarımızın en temel hakkı olan yaşama hakkı, elle
rinden alınmıştır. Yaşama hakkı, insanların en temel hakkıdır. Yargılanma hakkı, her insanımızın 
en temel hakkıdır; ama, polislerle ve diğer ilgililerle sağlanan bir operasyonda, ilgililer keyfiliğe 
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kaçarak, kolaycılığa kaçarak, o insanları, terörist diye, bulundukları yerde, bulundukları mahalde 
etkisiz hale getirmek için, yargısız infaz yolunu seçmişlerdir. İşte, benim üzerinde durmak istedi
ğim konu budur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bakınız, 28.9.1994 günü, Beşiktaş Arzum Kafeteryada, 
Elmas Yalçın, Fuat Erdoğan ve İsmet Erdoğan öldürülmüşlerdir. Yine, 10.10.1994 tarihinde, İstan
bul Gaziosmanpaşa'da, Sultançiftliğinde, Yılmaz Uytun ve Güler Ceylan isimli yurttaşlarımız, te
rörist muamelesi görerek öldürülmüşlerdir. 

Bu insanlar, terörist olabilir, bunları burada savunmuyorum, savunacak yapıda da, karekterde 
de değilim, bunu da buradan, bir kez daha belirtmek istiyorum; ama, bu insanların, rahatlıkla, sağ 
olarak yakalanma imkânları vardı. Polis, keyfiliği seçti, kantarın topuzunu kaçırdı ve bu insanları 
orada imha etti. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)-Yanında miydin?.. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla)- Oradan, "yanında miydin" demek kolay. 

BAŞKAN- Siz konuşmanıza devam ediniz Sayın Gökalp. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla)- Gel, burada, bunun cevabını ver. O insanların anası var, ba
bası var, kardeşi var. O insanlar da... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Gökalp, lütfen cümlenizi bağlar mısınız; bakın bugün yoğun bir programı

mız var, rica ediyorum. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla)- ...en azından senin kadar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 

insanları. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)- Biz, tabutları Türk Bayrağına sarılanları her gün görüyo

ruz; onların anaları ağlamıyor mu? 

BAŞKAN- Sayın Gökalp, lütfen, bu konuda tartışmaya girmeyelim. Cümlenizi bitirin. Süre
nizi uzatmayacağım. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla)- Senin aklın, mantığın bu insanları, bu olayları anlamaya yet
miyor. 

BAŞKAN- Sayın Gökalp, lütfen, cümlenizi tamamlar mısınız. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla)-Bitiriyorum. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)- Senden bunu beklemezdim. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla)- Evet, benden beklemelisin. Haksızlığa karşı olan varsa, ben 

onun yanındayım. Bunu beklemek senin de hakkın, benim de hakkım. Burada 450 milletvekilinin 
de, haksızlığa karşı olanın yanında olması gerektiğine inanıyorum; bunun için, benden bunu bek
leyin. 

Ben, sözümü fazla uzatmadan, yargısız infaz olduğuna inandığım bu olayda, Sayın Bakandan, 
Hükümetten, Başbakandan, Başbakan Yardımcısından, İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Baka
nından, Adalet Bakanından, bu olaya katılan, yargısız infazlar timinde görevli olan sorumlular hak
kında yasal işlemlerin başlatılmasını diliyor, Yüce Kurulu saygılarımla selamlıyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 
Sayın Bakan, güneydoğu ile ilgili bir gündem dışı konuşma daha var; uygun görürseniz... 

_ 9 _ 



T.B.M.ML B : 25 27 .10 .1994 O : 1 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)- O ayrı bir konu. 
BAŞKAN- Peki, efendim. Siz nasıl uygun görürseniz. 

Sayın İçişleri Bakanrgündem dışı konuşmaya cevap verecekler. 
Buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kırşe
hir Milletvekili Sayın Coşkun Gökalp'in gündem dışı konuşmasına arzı cevap ediyorum. 

Sayın Gökalp, İstanbul'da ve yurdun muhtelif yerlerinde yargısız infazdan bahsettiler. Yargı
sız infazı düşünmek mümkün değildir değerli arkadaşlar. Esasen, polisimiz, jandarmamız ve aske
rimiz, masum insanlar katledildiği için, büyük bir mücadele içindedir; İstanbul'da olan hadiseler de 
aynı şekildedir. 

Geçen gün, Arzum Cafede cereyan eden olayı, bu kürsüden dile getirdim. Konu üzerinde 
önemle durdum, defaatle, İstanbul polisini ve İstanbul Valisini aradım.-Olayın cereyan tarzı hak
kında size, kısaca, tekrar bilgi arz edeceğim. 

Dikkat ediniz değerli arkadaşlarım, Mersin'de de dün birtakım hadiseler cereyan etti. Dün, 
Mersin'de, polis, saatlerce bir evin etrafında bekledi; çünkü, onlan sağ olarak ele geçirmek istiyor
du. Hedefimiz, sağ olarak ele geçirmektir. Sağ olarak ele geçirdiğimiz zaman, takip ettiğimiz bir
takım faili meçhul cinayetler de ortaya çıkmış olmaktadır. Dün, Mersin'de, 2 kişi -biri kadın, biri 
erkek- maalesef öldürüldü. Neden; saatlerce direndiler, polis üzerine ateş açtılar, daha sonra da, po
lis, mukabil ateş açtı. 1 kişi yaralandı. O yaralı kişi üzerinde hassasiyetle durduk. Yaralı kişinin te
davisi için defaatle Valiye telefon ettim. Demek ki, biz, yaralanmış olsa da, onun ölmesini istemi
yoruz, derhal ameliyata alıyoruz. Hatta, polis, asker ve jandarma, yaralanan teröriste, kanlarını ver
mek suretiyle yardımda bulunmaktadırlar. Onun için, yargısız infazı hiç düşünmek istemiyorum; 
ama, sayın arkadaşım dile getirdi. 

Geçen gün de dile getirilen Arzum Cafede cereyan eden hadiseyi burada açıklamak istiyorum: 
28 Eylül 1994 günü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne ait 5426 
nolu dahili telefona, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yapılan ihbarda, Beşiktaş İlçesi Barbaros 
Bulvarı Yıldız Posta Caddesi No: 54' teki bir kafede, silahlı birkaç kişinin bulunduğu belirtilmiştir. 
Bunun üzerine, polislerimiz oraya gitmiş -zamanım dar olduğu için isimlerini tekrar etmek istemi
yorum, arkadaşım ifade ettiler- 3 teröristi maalesef ölü olarak ele geçirmişlerdir. 

Bana verilen müteaddit raporlarda, burada, teröristlerin ateş ettiği, polisler geldiği zaman, ka
fede, sadece onların kaldığı ve ateş açtıkları belirtilmiştir. Polisler de, meşru müdafaa halinde silah 
kullanmışlardır. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul)- Sayın Bakan, başka yerlerde olabilir; ama, Beşiktaş'taki 
olayda hiçbir ateş yoklu. . 

BAŞKAN-Lütfen müdahale etmeyelim. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, onun gibi daha 

birçok olay var; Sultanbeyli'de olan hadise aynı şekildedir. Bakınız, dün Urfa Viranşehir'de bir po
lisimiz bu suretle şehit edilmiştir. Demek ki, güvenlik güçleri, durup dururken değil, meşru müda
faa halinde ateş açmaktadırlar. 

Bakınız, geçen gün de burada ifade ettim, bu hadisenin ertesi günü, Küçüksu'da, polisler, saat 
01.20'de taharri esnasında, 3 gençten şüphelenip, durdurmuşlar ve kimlik sormak istemişlerdir. 
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Kimliklerini kontrol ederken, polisler öldürülmüştür. İşte, yargısız infaz budur. Yoksa, güvenlik 
güçlerinin yargısız infaz yapması düşünülemez. Asıl olan, onların sağ olarak ele geçirilmesidir. Sağ 
olarak ele geçirdiğimiz takdirde, faili meçhul cinayetleri de ortaya çıkarmaktayız. Bu hususu bil
hassa belirtmek istiyorum ve bu imkânı verdiği için de, Sayın Gökalp'e teşekkürlerimi sunuyorum. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. - İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, son zamanlarda rejim aleyhine meydana gelen 
olaylara ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN- Cumhuriyetin ilanının 71 inci yıldönümü nedeniyle, cumhuriyetimize yönelik sal
dırılar hakkında, İstanbul Milletvekili Sayın İbrahim Gürsoy'un gündem dışı söz talebi vardır. Gün
dem dışı ikinci konuşmayı yapmak üzere, Sayın Gürsoy'a söz veriyorum; buyurun Sayın Gürsoy. 

Süreniz 5 dakikadır.. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Cumhuriye

timizin kuruluşunun, diğer bir deyişle, Türk Ulusunun ayağa kalkışının 71 inci yılını geride bırakı
yoruz. 

Bu yetmiş yıl, cumhuriyeti ve demokrasiyi sindirmemiz için gerekli ortamı hazırlayacak yer
de, laik Türkiye Cumhuriyeti rejimi aleyhine, birtakım olumsuzlukların alabildiğine yaşandığı ve 
her geçen gün arttığı bir dönem olmuştur. 

Bu döneme ilişkin değerlendirmelerimi sunmak üzere, gündem dışı söz almış bulunuyorum. 
Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Ülkemiz, son kırk yıldır sağ iktidarlar tarafından yönetilmektedir. 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul)-Şimdi?.. 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla)- Bu kırk yıl, halkımızın, nurlu ufuklar vaat edilerek kandırıl

dığı; bilinçsiz ve programsız borçlanılarak, yurdun, hergün ağırlaşan bir borç yükünün altında kal
dığı; devlet kademelerinin, militanca bir tavırla doldurulup, devletin işleyemez hale getirildiği; ulu
sun egemenlik haklarının, tam bağımsızlık ülküsünün, ekonomik, siyasî ve kültürel açıdan işbirli
ğinden öte bir şekilde çiğnendiği bir süreç olmuştur. 

Yurdumuzu, Meclisteki çoğunluğuna dayanarak pervasızxa yönetenler, ulusun ve curnhuriye-
tin dayandığı tüm temelleri çatırdatmışlardır. 

Hesapsız borçlanma nedeniyle devletin sırtında kamburlar oluşmuş; bunun sonucu olarak, si
yasî egemenliğimiz dahi, birkaç kuvvetli devletin boyunduruğuna girmiştir. 

Sonuçta, bu yan bağımlılık haliyle, yabancı askerler, sınırlarımız içinde konuşlandırılmış, üs
tün yetkilerle donatılmaya dek varılmıştır. 

Yüce Atamız " Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklalden mahrum bir millet, uy
garlık ve insanlık karşısında uşak olmaktan daha yüksek bir muameleye layık olamaz" demiştir. 

Silahlı Kuvvetlerimizin yetki sınırları içinde böyle bir gücün varlığı, bağımsızlık prensipleri
mize aykırıdır. Oysa, ulusal çıkarlar, 1950'den bu yana ayaklar altına alınmış " siz isterseniz hila
feti getirirsiniz " diyen bir anlayış, her yıl, onlarca imam-hatip okulunu, Kur'an kursunu açmış; 
cumhuriyet ve laik rejim düşmanı nesiller yetiştirilmiş; dinimiz ve kutsal ibadetlerimiz, içindeki din 
adamı maskeli bazı şarlatanlar tarafından örgüt evi gibi kullanıldığı bir döneme imza atmışlardır. 
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AHMET REMZİ HATİP ( Konya )-Senin gibi şarlatanlar ! 

BAŞKAN-Lütfen müdahale etmeyin arkadaşlar. 

İBRAHİM GÜRSOY (Devamla)- Demokratik bir anlayışı halka dayatmışlar, antilaik her ha
reketi desteklemişlerdir. Devamla, 12 Eylül uzantısı ANAP İktidarları, aynı politikayı izlemişler
dir. On yıl boyunca, ülkemizde, irtica, tam anlamıyla siyasî bir akım haline getirilmiştir. 

Türk Ulusu, bu dönemde, laik Türkiye Cumhuriyetinin Meclis Başkanlarının, Meclis çatısı al
tında verdikleri iftar ve sahur yemeklerine; laik Türkiye'nin Cumhurbaşkanı tarafından Çankaya'da 
düzenlenen, ilahiler okutulan, toplu namazlar kılınan gecelere tanık olmuştur. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Rahatsız mı etti sizi? 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla)-Asla, beni, namaz asla rahatsız etmez... 
EYÜP AŞIK (Trabzon)-Daha ne?!. 

BAŞKAN- Lütfen müdahale etmeyelim efendim. 
İBRAHİM GÜRSOY ( Devamla)- Laik Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı, tarafsız bir 

yerde ilahi okutturamaz; bunu kabul et... 

Türk vatanının bölünmezliği, sistemli bir şekilde, tartışılır hale getirilmiş, vatandaşlar arasına 
Kürt-Türk diye ayırım sokulmuştur. 

Atatürk'ün ilke ve devrimleri çiğnenmiş," İkinci cumhuriyet", "yeni Osmanlıcılık", "federas
yon" ve "başkanlık sistemi" gibi kavramlarla, halkın kafasında kavram kargaşası yaratılmaya ve 
gündem tayin edilmeye çalışılmıştır. 

Demokratikleşmeden eğitime, enflasyondan teröre, KİT'lerden özel TV ve radyo kanallarına 
kadar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Gürsoy, lütfen, cümlenizi bağlar mısınız... 

Buyurun efendim. 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla)- ...her alanda başarsızlık batağına saplananlar, bu kafalarıy-

la, ileri sürdükleri düşüncelerle ülkeyi düzlüğe çıkaramazlar. 

ANAP İktidarları döneminde Aydınlar Ocağına devlet imkânları sağlanmış, Aydınlar Ocağı, 
ülkemizde, laikliğe ve AtakürkçUlüğe karşı işlevler yüklenmiş ve Türkiye'de, âdeta, İspanya faşist 
rejimi için ideoloji üretme işlevi gören Opus Dei'nin rolünü üslenmiştir. Üniversiteler, TRT, Ata
türk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu gibi, toplumun kültürel gelişimini belirleyen bu önemli 
kurumlar, birbiri ardına, bu derneğin denetimi altına verilmiştir. Bu uygulama, ülkenin ve halkın 
nereye götürülmek istendiğinin açık göstergesidir. . 

"Türk-İslam Sentezi" adı altında, kafatasçılığa ve ümmet anlayışına dayalı bir zihniyetle, Ata
türk ulusçuluğu yok edilmeye çalışılmıştır. 

Sonuç olarak; ortadadır ki, ANAP İktidarı, ülkenin bütünlüğü, Atakürkçülük, laiklik ve cum
huriyet aleyhtarı hareketin baş sorumlularındandır. 

Bu Koalisyon İktidarları döneminde de, gericiliğe verilen primlerde hiçbir azalma olmamıştır; 
cumhurbaşkanlarından başbakana, bakanlara kadar, devletin en yetkili ağızları, meydanlarda, hal
kımızın dinî duygularını siyasete alet etmekten çekinmemişlerdir. Bu dönemde, Din Şûrası yapıl-' 

- mış; Cumhurbaşkanı, Başbakan bu toplantıların konuğu olmuştur ve Cumhurbaşkanı, bu toplantı 
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da, devletin dinin emrinde olduğunu söyleyerek, cumhuriyetimize kastetmek isteyenleri, irticai ce
saretlendirmişlerdir. 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt)- Bölücülük yapıyorsun, böldürtmeyeceğiz... 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine hepinizin bildiği 

gibi, Parlamentoda, genel ideolojik çerçevesi şeriat üzerine yapılanmış bir parti bulunmaktadır. Gö
rünen odur ki, amaçlan, dinî duygulan ve kutsal olan değerleri kullanarak siyasî iktidara ulaşmak
tır. Bu parti yetkilileri, bir taraftan "demokraside yasak yoktur" diyerek, çokseslilik ve konuşma öz
gürlüğü bahaneleriyle, her fırsatta, Türkiye Cumhuriyetinin temel ilklerine pervasızca saldırmakta, 
hatta Mustafa Kemal Atatürk'e dil uzatabilmektedirler. 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Vardır. 

İBRAHİM GÜRSOY (Devamla)- Demokrasiden ve özgürlüklerden bu kadar iyi yararlananla
ra sormak istiyorum.,. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Gürsoy, lütfen cümlenizi tamamlar mısınız efendim. Bakın, size ek süre ver

dim... Rica ediyorum... 
ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Halk sizi paspas etti, paspas. 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla)- Demokrasiden ve özgürlüklerden bu kadar iyi yararlananla

ra sormak istiyorum: Sizin kurmak istediğiniz rejimde demokrasi ve özgürlüklerin yeri var mıdır? 
İrticai her hareketiyle sürükleyip halkı kışkırtanlar, her vesileyle, ülkenin birliğinden, ulusun bü
tünlüğünden bahsederek, gerçek amaçlarını gizlemektedirler. Oysa, her yeni icraatları, gerçek yüz
lerini ve gerçek gayelerini ortaya koymaktadır. 

Partinin yöneticilerinden biri, bu yüce çatı altında, Türkiye Cumhuriyetine karşı İran'ı, hatta 
cumhuriyet ve laiklik aleyhtarı katil ve terörist bir örgütü, bu kürsüden müdafaa edebilmektedir; bu 
çatı altında, iktidarlarının kanlı mı, kansız mı olacağı tartışmasını yapmakta, "kapıları çalarak de- / 
ğil, kırarak gireceğiz" tehditlerini de savurmaktadır. 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt)-Kapı açık, açık. 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla)- Kapı açıktır; isteyen İran'a gider, İsteyenSuudi Arabistan'a. 

AHMET DERİN (Kütahya)- Siz de Rusya'ya gidin. 
ÖMER EKİNCİ (Ankara)-Ermenistan da var, Ermenistan da... 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla)- Eğer burada kalmak niyetindeyseniz, şerefle, Atatürk ilke

leri doğrultusunda Türk Ulusu için çalışacaksınız. 
Parti başkanının bizzat kendisi, "radikalleri dizginlemekte zorlanıyorum" şeklinde tabirler kul

lanarak, halka gözdağı vermekte ve Anayasadan laiklik ilkesini çıkarma talebini tehditle ortaya 
koymaktadır. 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt)- Ne demokrat olabiliyorsunuz, ne laik... 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla)- Bütün bu davranışların üzerine, parti başkanının karısı ve 

kızı, bir panelde, "İslam cumhuriyeti kurulana dek cihat farzdır" ifadesini kullanmaktan çekinme
miştir. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Sayın Başkan, 15 dakika oldu; niçin, elinizle "ne yapayım" şeklin
de işaret ediyorsunuz? • • 
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İBRAHİM GÜRSOY (Devamla)- Bir noktayı açıklığa kavuşturalım: İslam, kimsenin tekelin
de değildir. 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt)-Kurban ol İslama. 

İBRAHİM GÜRSOY (Devamla)- Ne Hıristiyanlıktaki gibi bir ruhbanlık sınıfı vardır ne de bu
na benzer bir kurum. Birtakım kişilerin ruhban rolüne soyunup, itibar ve destek elde etme çabası 
mazeret olamaz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Gürsoy, lütfen... Size 3 dakika ek süre verdim. Lütfen, sizden rica ediyo
rum... 

İBRAHİM GÜRSOY (Devamla)-Bitiriyorum efendim. 

BAŞKAN- Efendim, son cümlenizi söyler misiniz... İtiraz ediyorlar. Sizden rica ediyorum... 
Siz, İdare Amirisiniz efendim. 

İBRAHİM GÜRSOY (Devamla)- Tamam efendim, 
BAŞKAN-Lütfen, son cümlenizi söyleyiniz. 

İBRAHİM GÜRSOY (Devamla)- Din, kul ile Allah arasındadır. Kimin daha iyi Müslüman ol
duğuna da, kimin cennete gideceğine de, birtakım kişiler karar veremez. İyi Müslümanları kendi
leri belirleyip, diğer kesimleri şer cephesi gösterenler, sanmasınlar ki, kulları kandırdıkları gibi Al-
lahı da kandırabileceklerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu uğraş içerisinde.olanlar bilmelidir ki, Türkiye Cum
huriyeti, bir Atatürk gerçeği üzerinde kurulmuştur. Atatürk'ü sevin sevmeyin; kabul etmek zorun
dasınız ki, Atatürk, şu an sahip olduğunuz tüm özgürlükleri -buna, inanç ve ibadet özgürlüğü de 
dahil- borçlu olduğunuz kişidir.(Alkışlar) 

Herkesin Amerikan ve İngiliz mandası... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Gürsoy, size süre vermiyorum; lütfen, son cümlenizi söyleyiniz... 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla)- Tamam efendim. 

BAŞKAN- Hayır; olmaz efendim; son cümlenizi söyleyin ve inin. Sizden rica ediyorum... 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla)-Tamam, bağlıyorum. 
BAŞKAN- Bakın, son cümlenizi söyleyiniz; başka cümleye müsaade etmiyorum. Lütfen, riea 

ediyorum... Sayın Gürsoy, siz bir İdare Amirisiniz, bu Meclise düzeni siz getireceksiniz. 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla)-Tamam Sayın Başkan, bağlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Türkiye Büyük Millet Meclisinden, bazı iç ve dış karanlık grup
lara göz kırpanlar, sanmasınlar ki, bu millet uyumaktadır. Din tacirliği yaparak ülkeyi parçalamak 
isteyenlere, Türkiye Cumhuriyeti rejimini değiştirme ütopyası güdenlere, Mustafa Kemal Ata
türk'ün kurduğu Mecliste yer yoktur. 

Türk Ulusu, insanların kafasına ümmet anlayışını sokup cihat adı altında kendi kardeşlerinin 
kanını dökmek isteyenlere karşı, gerekirse bir Kurtuluş Savaşı daha verecektir. 

Atatürk'ün değerlerini savunma mücadelesi vermeye çalışan bir milletvekili olarak, Büyük 
Atatürk'ün kurduğu demokratik ve laik cumhuriyetimizin Misakımillî ruhuyla korunmasında, tüm 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini göreve ve sorumluluklarını yüklenerek özverili ve dikkat
li olmaya davet ediyorum. 

Bu duygularla hepinize saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) . 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Gürsoy. 

Sayın milletvekilleri, bu kürsüye çıkan arkadaşımızın, kendi vicdanî sorumluluğu içerisinde, 
bu kürsüyü kullanması lazım. (RP sıralarından alkışlar [!]) 

3. -Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Sımak Valisinin partizanca demeç ve davranışları 
yüzünden, ara seçimlerde olaylar çıkabileceği iddialarına ilişkin gündem dışı konuşması ve İçişle
ri Bakanı Nahit Menteşe 'nin cevabı 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, üçüncü gündem dışı söz istemi Sayın Yücel Seçkiner'e aittir 
ve Sayın Seçkiner, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin sorunlarıyla ilgili olarak söz istemiştir; kendi
sine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Seçkiner. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Sayın Başkan, sizi adil olmaya davet ediyorum ve Meclisin huzu
runda kınıyorum; 15 dakikayı aştı... 

BAŞKAN- Efendim, arkadaşımız süresini aştı; her defasında da sözünü kestim, sözünü ta
mamlaması için ek süre de veriyorum; fakat ne yapalım... (RP sıralarından gürültüler) 

Lütfen oturur musunuz... Herkes, burada bir iki dakika fazla konuşuyor. 

Buyurun efendim; süreniz 5 dakika. Rica ediyorum, süreye riayet edin. Siz Başkanlık Divanı 
üyelerisiniz; siz böyle yaparsanız, bu Mecliste hiç kimse İçtüzüğe uymaz. Rica ediyorum... 

Sizin sürenizi yeniden başlatıyorum efendim. 

Buyurun Sayın Seçkiner. 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Şırnak olaylarıyla ilgili 
söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, ara seçim tarihi tespit edildikten sonra, Şırnak Valisi hakkında, Şır-
nak'taki il ve ilçe yönetimlerinden bazı şikâyetler gelmeye başlamıştı. 

Bu sırada, Şırnak'ı ziyaret eden Genel Başkan Yardımcımız Sayın Cem Kozlu, Valiyi de zi
yaret ediyorlar. Sayın Valiyle konuşurken, Vali aynen şu cümleyi söylüyor: "Sayın Kozlu, Şır-
nak'ta iki parti var; bir tanesi, terör partisi PKK, diğeri de devlet partisi." Cem Kozlu, birdenbire 
"doğru mu söylüyorsunuz Sayın valim" diyor; "evet, doğru söylüyorum" diyor. 

Aradan iki üç gün geçiyor; Şırnak'tan bazı arkadaşlar, bize "efendim, belediye başkanları üze
rinde büyük baskı var; belediye başkanları Doğru Yol Partisine geçecekler" diye, şikâyete geliyor
lar. Bunlar ANAP'lı mı diyoruz, "yok efendim, bütün belediyelerde baskılar var" diyorlar. 

Üç gün sonra bakıyoruz; ANAP'lı Şırnak Belediye Başkanı Doğru Yol'a, Cizre Belediye Baş
kanı Milliyetçi Hareket Partisinden Doğru Yol'a, Uludere Belediye Başkanı Sosyaldemokrat Halk
çı Partiden Doğru Yol'a, Güçlükonak Belediye Başkanı Anavatan Partisinden Doğru Yol'a, İdil Be
lediye Başkanı Anavatan Partisinden Doğru Yol'a, Kumçatı Belediye Başkanı Anavatan Partisin
den Doğru Yol'a, Uzungeçit Belediye Başkanı Sosyaldemokrat Halkçı Partiden Doğru Yol Partisi
ne geçiyor. Bu, 7 belediye başkanı birden, toptan Doğru Yol Partisine geçiyor. 
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Yine arkasından, bizim İl Başkanımız geliyor "efendim, bunlar geçtiler; ama, pazarlıkla geç
tiler, para gönderilecek" diyor. Bir bakıyoruz, İçişleri Bakanlığından 20 milyar lira, bu belediyele
re gidiyor. Durup dururken bu para neden gitti?! -

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)-Seçim var. 
YÜCEL SEÇKÎNER (Devamla)- Bundan sonra, biz, 35 milletvekili arkadaşımızla beraber, 

Sayın Mehmet Keçeciler'in başkanlığında, İçişleri Bakanımızı ziyaret ettik ve Vali hakkında böy
le şeyler duyuyoruz, partizanca hareket ediyor, lütfen, bu olaya el koyun dedik. Sayın İçişleri Ba
kanımız, "ben hemen müfettiş göndereceğim, tahkikat yaptıracağım" dedi. 

O sırada, Sayın Genel Başkanımız bizi görevlendirdi ve Köyişleri eski Bakanımız İlker Tun
cay ve Antalya Milletvekilimiz Hasan Çakır'la beraber, Şırnak'a, Sayın Valiyi ziyarete gittik. 

Gitmeden iki gün evvel, Sayın Valiye telefon ettim ve Sayın Valim, orada huzur sağlandı, bu 
huzuru bozmayalım; biz geliyoruz, adaylarımızı da getiriyoruz; şu cümleniz için "yanlış anlaşıldı" 
veya "söylemedim" diye bir şey söyleyin, biz de kamuoyuna bunu açıklayalım dedim. Vali "peki" 
dedi. 

Biz, buradan Şırnak'a gittik. Şırnak'ta Valiliğe girerken, 100 metre kala arkadaşlarıma dedim 
ki, inşallah bu işi tatlıya bağlarız. Hakikaten iftihar ettim; Cizre'de otelde kaldım, gece 11.00'de de 
Cizre sokaklarında kendi başıma gezebildim. Şu sakinliği sağlarız, Sayın Valim de bize bunu sağ
lar inşallah diye, girdik, oturduk. Sayın Valim, defterini açtı, bize, Hükümet Programını okumaya 
başladı; bir ara, "sizin zamanınızda eğitim düzgün olsaydı, PKK bu memlekette olmazdı" dedi. Sen 
burada devleti mi temsil ediyorsun, Hükümetin propagandasını mı yapıyorsun Sayın Valim der de
mez, "bana hakaret ediyorsunuz" dedi. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Devleti temsil ediyor. 

YÜCEL SEÇKİNER (Devamla)- Biz Anavatan Partisi olarak, devletin terörle mücadelesini, 
vazgeçilmez, devredilmez bir hak olarak gördüğümüzü, bunun, devletin bir sorumluluğu ve vatan
daşa karşı bir görevi olduğunu her vesileyle ifade ettik; başta güvenlik görevlilerimiz olmak üzere, 
bölgede görev yapan bütün devlet memurlarımıza, bugüne kadar, her türlü desteği verdik ve ver
meye de devam edeceğiz. 

Bu temel görüşümüzün ve anlayışımızın gereği olarak, zaten büyük zorluklar içerisinde çalı
şan memurlarımızın partizanca baskılarla rahatsız edilmemesi ve çoğulcu demokrasinin gereğinin 
eksiksiz yerine getirilmesinin, bu ilimizde daha da büyük önem taşıdığının idraki içerisindeyiz; fa
kat, Sayın Valimiz -ben bilseydim, yakasına Doğru Yol Partisi rozetini takar gelirdim- o vaziyette, 
partizanca hareket ediyor. 

Şimdi, Sayın İçişleri Bakanımızdan şu sorulan sormak istiyorum: 
1- Sayın Şırnak Valisi "burada iki parti var; biri terör partisi PKK, ikincisi devletin partisi" de

miş midir? Bize bunun cevabını vermediler. 

2- Anavatan Partili, 4, Sosyaldemokrat Halkçı Partili 2, Milliyetçi Hareket Partili 1 belediye 
başkanı, ne şartlarla Doğru Yol Partisine girmiştir? 

3- Doğru Yol Partisine geçen bu 7 belediye başkanına, geçişlerinden üç gün sonra 20 milyar 
lira gönderilmiş midir? 

4.- Kömür ocaklarında çalışacak 1 700 işçi, hangi şartlarla bu işe alınacaktır? 

(Mikrofon otomatik cihaz.tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN- Sayın Seçkiner, ek süre veriyorum; lütfen, cümlenizi bağlar mısınız efendim. 

YÜCEL SEÇKİNER (Devamla)-Peki. 

5.- Sımakta görevli 7 200 korucuya, el altından, halka baskı yaptırılıp yaptırılmadığı? 

6.- Sayın Sımak Valisi, son konuşmasında, bize, "siz eğitimde başarılı olsaydınız, PKK bu 
memlekete gelmezdi" demekle, sanki Doğru Yol Partisinin bir temsilcisi gibi konuşmuştur; bu şe
kilde konuşması doğru mudur? 

Biz ayrıldıktan sonra, Hürriyet Gazetesinde, "Şırnak Valisi, vekilleri azarladı" diye bir yazı 
çıktı. İçişleri Bakanı olarak, Sayın Vekilimiz olarak... Milletvekilini azarlamadı, azarlayamaz da... 

BAŞKAN- Genel Kurula hitap eder misiniz Sayın Seçkiner. Bakana bakmayın, Genel Kurula 
bakın.(ANAP sıralarından gürültüler) 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Ne biçim adamsın! 
CENGİZ BULUT (İzmir)- Oraya bakar, buraya bakar; sana ne?! 
BAŞKAN- Olur mu canım!.. Genel Kurula hitap edilir. 

Lütfen Genel Kurula hitap eder misiniz. 
YÜCEL SEÇKİNER (Devamla)- Sayın Vali, bizi azarlamadı; biz çıktıktan sonra bunu propa

ganda vesilesi yapacak... (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN- Genel Kurula hitap edilir diyorum. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)-Kuklasın sen... Ayıp, ayıp!.. 
BAŞKAN- Sen ne bağırıyorsun, ne bağırıyorsun!.. Oturur musun yerine. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)-Konuşma be!.. 
BAŞKAN- Sayın Seçkiner, lütfen Genel Kurula hitap eder misiniz. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)- Ayıp!.. Yeter!.. Sen, yüzkarasısın, yüzkarası!.. Ayıp, ayıp!.. 
BAŞKAN- O söylediğin sözlerin mahkemede hesabını soracağım. Sen dur şimdi, hiç merak 

etme, soracağım mahkemede. 
YÜCEL SEÇKİNER (Devamla)- Sayın Vali, bizi azarlamadı; ama, bunu propaganda vesilesi 

yapacak. Yücel Seçkiner'i azarlayacak insan, daha anasından doğmamıştır. 
Ben, buradan Yüksek Seçim Kuruluna ihbar ediyorum: Bu Valiyle seçim yapılmaz; yapıldığı 

takdirde, Şırnak, İdil, Cizre çok büyük hadiselere gebedir. Doğacak hadiselerden, başta Hükümet, 
İçişleri Bakanı ve Valinin sorumlu tutulmasını arz edeceğim. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Seçkiner. 
Sayın Bakan, cevap verecek misiniz efendim? 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)-Evet. 
BAŞKAN- Gündem dışı konuşmaya İçişleri Bakanı cevap verecektir. 
Buyurun. 
YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı)- Yapacağız edeceğiz demeyin, lütfen, somut bir şeyler söyleyin. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anka

ra Milletvekili Sayın Yücel Seçkiner arkadaşım, burada -günlerden beri konu yapılmak istenen-
Şırnak Valisi konusunu tekrar gündeme getirdiler. 
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Ben daha önce de söyledim. Şırnak Valisi hakkında, Anavatan Partili 31 arkadaşım bana şikâ
yette bulundular; ben de kendilerine, hiçbir valinin, hiçbir yöneticinin partizanlık yapamayacağını 
beyan ettim. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul)-Yaparsa?! 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Bu kararımda da yine devam ediyorum. 
Tabiatıyla, ortaya bir iddia atılmıştır. Daha evvel arkadaşlarım Şirnak Valisine gitmişler ve 

Şırnak Valisi kendilerine, "bir tarafta PKK var, bir tarafta devletin partisi var" demiş; iddia bu. Ben 
de kendisiyle görüştüm ve kastın neydi; bir başka parti miydi, benim Partim miydi, İktidar Partisi 
miydi diye sordum. Kendileri de, "efendim, ben o kadar çocuk muyum; otuzaltı senelik memurum; 
Anavatan Partisi dönemlerinde de, Tunceli, Samsun, Kahramanmaraş ve Ordu Emniyet Müdürlü
ğü görevlerini yaptım; merkezde de görevler aldım" dedi... 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara)-Doğru Yol Partisinden de aday oldu. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Evet; Doğru Yol Partisinden aday olan
ların da, bugün sizin partinizden aday olanların da -kaymakam veyahut idareci- görevlerini, bizzat 
imzalayarak iade ettim ve halen bunlar görevleri başındadır. (DYP sıralarından alkışlar) Yani, ka
nun neyi emrediyorsa, onu yapıyorum; yani, kişi, adaylığını koyduğu ve kaybettiği takdirde, kanun 
gereğince, onu görevine iade edeceksiniz; çünkü, kanun bunu emrediyor. 

Bugün görevlerinin başında olan ve daha evvel adaylık müracaatında bulunup da aday olmuş 
birçok vali vardır. Bunlar, sizin döneminizde aday olmuş ve halen görevlerinin başındadırlar. De
mek ki, kişinin aday olması, onun memuriyet yapmasına mani değil; bilakis, kanun, onu eski göre
vine iade edilmesini emretmektedir. 

Şimdi, bakınız, Vali, oraya gitmiş -hep helikopterle dolaşılıyor orada- "ben, PKK ile mücade
lemde karayolunu tercih edeceğim" diyor. Gece-gündüz karayolunu takip etmek suretiyle gezen bir 
valimiz... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)- Mustafa Malay, yaya gidiyordu, karayoluyla değil, helikopter
le değil Sayın Bakan, halk içinde geziyordu; onun zamanında Sımakta güvenlik teessüs etmişti... 

BAŞKAN- Sayın Alpaslan, lütfen müdahale etmeyin. Sayın Alpaslan, lütfen susar mısınız... 
Lütfen susar mısınız... • , . . . ' . 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Sayın arkadaşım, Mustafa Malay'ı niye 
ortaya koyuyorsunuz? Görev ifa eden bütün devlet memurlarına ben minnettarım. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)- Evet; yani, güvenliği, helikopterden yere o indirmedi. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Arkadaşım, Mustafa Malay'a karşı ne 
zaman benim ağzımdan ters bir ses işittiniz ki, bu şekilde, burada, yerinizden sesleniyorsunuz?! El
bette ben, konu, Şırnak Valisi Kâmil Acun olduğu için, Kâmil Acundan bahsediyorum. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)- Sayın Bakan, Kâmil Acun zamanında düzelmedi işler, Musta
fa Malay zamanında düzeldi. 

BAŞKAN-Lütfen, yerinizden müdahale etmeyin... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Geliniz, lütfen siz konuşunuz; ben ine

yim... 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)-İyi olur. 
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H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)-Zaten hep sizi dinliyoruz. 

BAŞKAN-Efendim, müdahale etmeyin lütfen; rica ediyorum... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Sevgili arkadaşım, beni her gün dinleye

ceksiniz; neden: Terör sebebiyle geliyorsunuz, konuşuyorsunuz; İçişleri Bakanı-Vali meselesiyle 
geliyorsunuz, konuşuyorsunuz; cevap vermeyeyim mi? Cevap vermemek, acaba iyi bir şey olur 
mu; itibar etmezlik olmaz mı? Onun için, her meselede geliyorum, görüyorsunuz; ne zaman gün
dem dışı bir konuşma var, koşup geliyorum, ne zaman sözlü sorular var, beni burada görüyorsu
nuz... Sizin değerli arkadaşlarınız bana kaç defa söyledi, "size minnettarız, geliyorsunuz, değer ve
riyorsunuz" diye. Elbette, ben, bu Meclisin içinden çıkan bakanınız olarak, geleceğim, cevap vere
ceğim. Dile getirmezseniz, cevap vermem; dile getirdiniz, cevap veriyorum. 

Şimdi, Kâmil Acun diyor ki, "bir tarafta PKK, bir tarafta devlet; ben, devletin partisiyim; ya
ni, ben, parti rnarti dinlemem, benim hedefim PKK bir tarafta, bir tarafta devlet." Demiyor, hükü
metin partisi veyahut şu bu... 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt)-Devletin partisi SHP!.. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- ...kasıt bu; ama, sizin içinizde bir acı var,. 
bazı belediye reisleriniz Doğru Yol Partisine geçmiş. Öyle kolaysa valinin işaretiyle partiden par
tiye insan geçirmek, o zaman, siz, şimdi muhalefet sıralarında olmazdınız. Bunu yapmışsınızdır za
manında; ama, partizanlık... (ANAP sıralarından gürültüler) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)-Ayıp, ayıp!.. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Bakınız, size söyleyeyim: Partizanlık, 

hiçbir iktidara yaramamıştır. 
FEYZİ İŞBAŞARAN (İstanbul)- İspat et!., ispat et!.. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Ben, Aydın'da, 1987 ve 1991 seçimleri
ne katıldım; oradan size birtakım örnekler verebilirim; ama, değerli arkadaşlarım, hiçbir surette, ge
lip de istismar etmek istemedim; nihayet, millet bunlara dersini verir dedim; millet dersini verdi; 
hadise bu. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, bakınız, meseleyi kaydırmayalım. Diyorsunuz ki burada, "birtakım yardımlar gitti." 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon)- Sayın Bakan, bir belediye başkanı olsa, doğru; bütün be
lediye başkanları gidiyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Bakınız, ortada seçimler yokken, ben, 
bakan arkadaşlarımla birlikte, devJctin müsteşarlarıyla, genel müdürleriyle, 4 Mart 1994 tarihinde 
Batman'a gittim. Batman'da, seçimlerin teminatı, seçimlerin muntazam bir şekilde cereyan etmesi 
ve diğer yandan, ekonomik yatırımların orada ele alınması için müzakereler yaptık. Ondan sonra, 
bu toplantıyı, 10 Ağustos 1994 tarihinde tekrarladık, 4 Temmuz 1994 tarihinde de yine Batman'da 
tekrarladık. 

Burada terör yavaş yavaş çekiliyor, alanlar tutuluyor, bu alanlara ekonomik ve sosyal kalkın
mayı götürmektir hedefimiz. Onun için, bakınız, tasarruf maksadıyla, yatırımlar yurt sathında dur
durulmuş; ama, biz, burada yatırımların açılması gerektiğini gördük ve ifade ettik. Ondan sonra, 
Sayın Başbakanın ve Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri'nin başkanlığında toplantılar yaptık. 
Acil Destek Fonunu uygulamaya koyduk ve bölgede, 2 trilyon 500 milyar 162 milyon liralık yatı
rımları açtık. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, gençlik ve 
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spordan sorumlu Devlet Bakanlığı ve Devlet Su İşleri gibi kamuya ve ayrıca özel sektöre ait düşük 
kapasiteli ve atıl tesislerin ekonomiye kazandırılması amacıyla, 1994 yılı için 1,5 trilyon lira tefrik 
ettik. Seçim yok, seçim kararı yok o zaman. Ayrıca, Acil Destek Fonundan paralar tefrik ettik. 

Bakınız, "Şırnak'a 20 milyar" diyorsunuz; Şırnak'a 20 milyar, birinci partide gitti; ama, Hak
kâri'de seçim yok, Hakkâri'ye de gitti. Evet; bunları, sizlere teker teker sıralayıp, listelerini tevdi 
edebilirim elinize. Yani, bunlar, seçim maksadıyla değil, o yörenin kalkınması için yapılmıştır. 

Vali ne yapmış orada, bakınız: Vali, halı tezgâhlarını harekete geçirmiş. , 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)-Kilim, kilim... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Kilim tesislerini harekete geçirmiş; yi

ne, diğer dokuma tesislerini harekete geçirmiş; atıl vaziyette olan, gerek kamunun elinde gerekse 
-özel'sektörün elinde bulunan kömür sahalarını işletmeye açmış. 

Şimdi, böyle faaliyette bulunan bir vali, nasıl, tarafsızlığını ihlal ediyor diye görevden alına
caktır? Bakınız, tarafsızlığını ihlal etmiş mi, etmemiş mi: Diyorsunuz ki, "işte, Cumhuriyet Başsav
cısının sözleri; işte, Yüksek Seçim Kurulu Başkanının sözleri..." Eğer seçime halel getirecek bir ha
rekette bulunulursa, elbette bunlar harekete geçecektir. 

Esasen, seçimler valilerin yönetiminde yapılmıyor; o hadise, 1950 öncesinde kaldı. 
YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı)-Aynı şeyi hortlatıyorsunuz Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Hâkimlerin teminatı altında seçimler ya

pılmaktadır. 
Söylemek istemiyorum, burada polemik yapmak istemiyorum; ama, acaba, Anavatan Partisi, 

şimdiden, kaybının kılıfını mı hazırlamaktadır diyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN-Arkadaşlar, lütfen müdahale etmeyelim, rica ediyorum... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Demin de söyledim, tekrar söylüyorum: 

Şırnak Valisi, "ben, otuzaltı senelik memurum; benim, partizanlık yapmam mümkün değildir" di
yor. 

Beşir Tatar da diyor ki: "Vallahi de billahi de; bana kimse baskı yapmadı. Ne valiye ne paşa
ya ne de teröriste boyun eğerim. Üstelik, ANAP'tan istifa etmiş de değilim." Böyle söylüyor Be-
şirTatar. 

Değerli arkadaşlarım, geçen gün televizyon ekranlarından, istifa eden belediye reisleri teker 
teker konuştu; ne diyorlar: "sureti katiyyede (hiçbir surette) bize kimse tesir icra etmedi." (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon)- Sayın Bakanım, istifa eden tek bir belediye başkanı ol
sa, haklısınız; bütün belediye başkanları Doğru Yol Partisine geçti. 

YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı)-Doğru Yol Partisini sevmişler!.. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Bakınız, yine bu sabah güneydoğuya 
gönderdiğimiz paradan bahsedeyim. Acaba, orada seçim vardır diye para göndermeyelim mi? Sos
yal ve ekonomik kalkınmasına devam etmesin mi bu yörelerimiz? 

YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı)-Kılıfı hazırlıyorsunuz Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Bakınız, daha bu sabah 90 milyar lira 
gönderdik. Tunceli'de seçim yok; ama,.bu paranın 12 milyarı Tunceli'ye gitmiştir. 
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YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı)- Tunceli yanıyor!.. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Yine Hakkâri'de seçim yok; 11,5 milyar 
lira Hakkâri'ye gitmiştir... (ANAP sıralarından gürültüler) 

MAHMUT ORHON (Yozgat) - Yozgat'a ne kadar gitmiştir, onu söyle. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Ağrı'da seçim yok, 7 milyar lira gitmiş
tir; Erzurum'a da 9 milyar lira gitmiştir. 

H.FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Sayın Bakan, Ağrı'da hangi belediyeye yardım gitmiştir? 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Bir tane ANAP'lı belediyeye gitmiş midir? 

BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen siz gündem dışı konuşmaya cevap verin. 
Arkadaşlar, rica ediyorum... Sayın Bakan gündem dışı konuşmaya cevap veriyor efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ben gayet objek

tif konuşuyorum. Size, isteyen arkadaşlarıma, nereye, ne kadar para gittiğini, istediğiniz zaman, te
ker teker tarihleriyle birlikte bildiririm. 

Maksadımız, orada seçim yatırımı yapmak falan değil; maksadımız, o yörenin terörizmden 
kurtanlması ve arkasından, terörizm sebebiyle senelerin ihmaline uğramış bu yörelerin ekonomik 
ve sosyal kalkınmasını sağlamaktır. Orada, dünya kadar çocuğumuz işsizdir. İstihdam yaratmaktır 
amacımız. İşsiz olan kimse, terörizme daha çok temayül etmektedir. 

Ben, her zaman sizlerden destek gördüm. Tekrar söylüyorum: Benim yönetimimde, sureti ka-
tiyyede partizanlık yapılmaz, yapılamaz. Ben, her zaman, valilere, kaymakamlara hep ifade etmi
şimdir... 

H.FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - En iyisi yapılıyor!.. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Sevgili kardeşim, beni tanımıyorsunuz. 
Ben, 1980 öncesi de -İşte, burada arkadaşlarım- hem Partimin Genel Sekreteriydim hem de Bakan
dım; ama, Bakanlık görevine başladığım andan itibaren, yani Bakanlığa girdiğim andan itibaren, 
parti rozetimi hep arkaya koyarım, gönlümü ve kafamı devlete adarım. O bakımdan, o devirlerde 
dahi, çift görev yaptığım o dönemlerde dahi, Partimin Genel Sekreteri olarak beyanda bulunurum, 
Partimi korurum, Partimin propagandasını yaparım; ama, hiç kimse, hiçbir arkadaşım, devlet göre
vi deruhte ettiğim zaman, "Nahit Menteşe, particilik yapmıştır"diye bir iddiada bulunamaz. Hatta, 

1977 yılında Ulaştırma Bakanlığından kanun gereğince, Anayasa gereğince ayrıldığım zaman, 
çok yazılar yazılmıştır; o tarihteki Hürriyet Gazetesinin başmakalesini görünüz "Anayasaya bu hü
küm konmazdı, eğer Nahit Menteşe gibi bakanların, burayı işgal ettiği görülmüş olsaydı, düşünül
müş olsaydı lüzum görülmezdi bu maddeye; tarafsızdan daha teminattır" demiştir. 

Değerli arkadaşlarım, hepiniz buradasınız, elinizi vicdanınıza koyunuz. Tarafsızlığımızı nasıl 
ihlal etmediğimizi, sizlere karşı nasıl tarafsız davrandığımızı hep biliyorsunuz. O bakımdan, hiçbir 
valinin, hiçbir yöneticinin taraftar olması mümkün değildir. Onun için, belediye reislerinin partiye 
girmesini sureti katiyyede bir valiye bağlamayınız; vicdansızlık olacaktır. 

Yüce Meclise ve Sayın Başkanlığa tekrar saygılarımı sunuyorum.(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Çok teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
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CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- Sayın Başkan, bir yanlış anlamaya meydan vermemek için, 
bir cümleyle düzeltme yapmak istiyorum. Aydın İlinde 1987 ve 1991 yıllarında seçim kampanya
sında çalıştıklarını Sayın Bakan arz ettiler. Aydın İlinde 1990 - 1991 yılında diğer partilere men
sup hiçbir belediye başkanı, ANAP İktidarının baskısıyla, Anavatan Partisinin telkiniyle Anavatan 
Partisine girmemiştir, parti değiştirmemiştir; bir tek örneği yoktur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN- Efendim, zaten Sayın Bakan öyle bir şey demedi; eğer valilerin baskısıyla... 
(ANAP sıralarından gürültüler) Rica ediyorum... Efendim, siz yanlış anladınız. 

Sayın milletvekilleri, Dilekçe Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 1 Kasım 1994 
Salı günü saat 14.00'te Tören Salonu üzerindeki Dilekçe Komisyonu salonunda toplanarak, başkan, 
başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum. 

Duyuru, ayrıca ilan tahtalarına asılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Plan ye Bütçe, Kamu İktisadî Teşebbüsleri, Dilekçe ve İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonlarında bağımsız milletvekillerine birer üye düşmektedir. Bu üyelikler için 
aday olmak isteyen bağımsız sayın milletvekillerinin yazılı olarak Başkanlığa müracaatları rica 
olunur. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. - Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, (10/169) esas numaralı Meclis Araştırma 
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/362) 

BAŞKAN-Komisyondan istifa önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Esnaf ve sanatkârların sorunlarıyla ilgili araştırma komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 

Saygılarımla. 

Mehmet Tahir Köse 

Amasya 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 

2, - (101169) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun, 
başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (311605) 

BAŞKAN- 10/169 esas numaralı esnaf ve sanatkârların sorunlarıyla ilgili Meclis Araştırması 
Komisyonunun; başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimine dair bir tezkeresi vardır; okutuyo
rum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuz başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi için 27.10.1994 Perşembe günü 
saat 14.00'te toplanmış ve kullanılan 7 adet oy pusulasının tasnifi sonucu aşağıda ad ve soyadı be
lirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçilmiş
lerdir. 
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Bilgilerinize sunulur. 

Saygılarımla. 

Hüsamettin Örüç 
Bursa 

(10/169) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanı 

Başkan : Cemal Tercan (İzmir) 7 Oy 
Başkanvekili: Hüsamettin Örüç (Bursa) 7 Oy 
Sözcü : Şaban Bayrak (Kayseri) 4 Oy 

Katip : Adnan Türkoğlu (Çorum) 6 Oy 
BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. - Eskişehir Milletvekili Muammer Fevzi Yalçın'in Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu ile İçişleri Komisyonu üyeliklerinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/361) 

BAŞKAN- Komisyondan istifa önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile İçişleri Komisyo
nu üyeliğinden istifa ediyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

M. Fevzi Yalçın 
Eskişehir 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 

İşler" bölümüne geçiyoruz. 
Önce, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

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

BAŞKAN - Hazine ye Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda de
ğişiklik yapılmasına ilişkin 436 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının görüşmele
rine başlayacağız. 
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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 Ybr Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında düzenlenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN- Belediye Kanununa Bjr 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 (11376) (S. Sayısı: 139) 

BAŞKAN- İnsan Hakları 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 görüşmelerine başlayacağız. 
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Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

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

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 (J/432) (S. Sayısı: 201) 

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

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. , ' . 
10. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Ka

nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı: 691) 
BAŞKAN- İnsan Haklan Teşkilatının Kuruluş, Görevleri ve Yetkilerinin Belirlenmesine Da

ir Yetki Kanunu Tasarısının görüşmelerine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

/ / . - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turlıan Tayan ile Sosyaldemok-
rat Halkçı,Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'in; Özelleştirme Kanunu Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sayısı: 699) 

BAŞKAN- Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyal-
demokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın; Özelleştirme Kanu
nu Teklifinin görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

12. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Mil
letvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; Özelleştirme Uygulamalarının 
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Teklifi ile Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/1196), 1/773) (S. Sayısı: 720) (1) 

(1) 720 S. Sayılı Basmayazı 26.10.1994 Tarihli 24 üncü Birleşim tatanağına eklidir. 
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BAŞKAN- Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüşülmesine kaldığımız yerden de
vam edeceğiz. 

Komisyon?.. Burada. 

Hükümet?.. Burada. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Geçen birleşimde tasarının 1 inci maddesi üzerinde gruplar adına konuşmalarda kalmıştık. 

Şimdi, ANAP Grubu adına Sayın Selçuk Maruflu'ya söz veriyorum 

Buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakika. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi esnasında da ifade ettiğimiz gibi, bu yasa tasarısının, 
ülkemizin ve çalışanların menfaatları açısından, birçok yönden eksikliklerinin olduğunu müşahede 
ettik. Anavatan Partisi olarak, bu konudaki uzman arkadaşlarla Genel Başkanımızın başkanlığın
da yapılan yoğun çalışmalardan sonra, şu elimde bulunan 47 tane önerge ortaya çıkmıştır. 

Bu tasarıyla ilgili yaptığımız çalışmalarda başlıca şu hususlar üzerinde önemle durmayı uy
gun gördük: 

Tasarıda "yenilen yapılanma" gibi işleri sürüncemede bırakacak, zaman kaybedici ve TÖ-
YÖK'ü hatırlatan bazı yaklaşımlar bulunmaktaydı. Böyle bir fikir ve yaklaşım, tasarıyı Anavatan 
Partisinin felsefesinden uzaklaştırıyordu. Bu nedenle, "yeniden yapılanma" şeklindeki bütün ifade
ler tasarıdan çıkarılmıştır. 

Özelleştirmenin hızlı, etkin ve zaman belirtilerek yapılması, işleri kolaylaştıracaktı. Bir örnek 
vermek gerekirse, her ne kadar bankaların özelleştirilmesi konusu tasarıya konulduysa da, bunun 
iki yıl içinde yapılması öngörülmüştür. 

Büyük bir teşkilat kurulması öngörülüyordu. Bu teşkilatın, bu şekilde büyük kurulmasında 
fayda yoktu. Bunu daha küçük ve geçici olmak koşuluyla tasarıya koyduk. 

Devlet tekeli yerine özel sektör tekeli kurulmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor
du ve bu husus da tasanda öngörülmektedir. 

En önemli husus, özelleştirilecek kuruluşlarda çalışanların ve ailelerinin mağdur ve zarardide 
olmamalarına ilişkin, öngörülen bazı hükümler vardı. İş kaybı tazminatı, sosyal yardım zammı, 
emekli olan işçilere, yüzde 20 oranında ödenecek olan ödeneğin yüzde 30'a çıkarılması, yeni bir 
iş bulabilmek için, Özelleştirme Fonundan istifade ederek yeni bir beceri ve eğitim imkânının sağ
lanması ve bunların tekrar işe yerleştirilmesi gibi hususlar da, tasarıda yer almaktadır. 

Değerli milletvekilleri, üzerinde önemle durduğumuz iki konu, Sayın Hükümetin, zaman za
man ifade ettiği gibi "özelleştirme gelirlerinin kati surette bütçe açıklarını kapatmak için kullanıl
maması ve Kamu Ortaklığı Fonu dışında, başka fonlara aktarma yapılmaması" hususu vardı; bu da, 
bu tasarıya, üzerinde uzlaşmaya varılan önergelerle girmiştir. 

Nihayet, şeffaflık, açıklık, ihalede ve değerlendirmede açıklık, sermaye piyasası yolu ile sa
hiplik ve mülkiyet hakkının yaygınlaştırılması, yeni KİT'lerin, BİT'lerin ve yerel yönetim teşeb
büslerinin kurulmaması, özelleştirme esnasında dışarıya bilgi sızdırmayla ilgili olarak, dışarıya bil-
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gi verilmemesi ve kritik olan, özelleştirilecek kuruluşların ayrılarak, bunlarda altın hisselerin oluş
turulması gibi hususlar yer almaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu şekilde özelleştirme tasarısı, bir ölçüde ülkemizin menfaatlarına 
uygun hale getirilmiştir. Dün burada, özelleştirme tasarısının tümü üzerinde yapılan görüşmeler
den, dikkatinize sunmak istediğim iki husus vardır: Bunlardan bir tanesi, Anavatan Partisi Grubu 
adına konuşan arkadaşımız, bu tasarının, Türkiye için gerekli olduğunu, bu tasarıya desteğin as
lında, Türkiye için verilmekte olduğunu ifade etmiştir etmişlerdir ve nihayet dün akşam, kanun ta
sarısının tümü oylanırken değerli Sayın Genel Başkanımız bizzat burada bulunarak, kanun tasarı
sının geçmesi ve kabulü yönünde oy kullanmıştır. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Hep beraber kullandınız, tebrik ederiz. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla)- Genel Başkanımız Mesut Yılmaz, bu yasa tasarısının lehin
de oy kullanmıştır. Nihayet burada, Anavatan katkısı -dikkatinizi çekmek isterim- açıkça görül
müştür -bu, benim şahsî notumdur- Anavatan Partili arkadaşlarımız sayesinde, istenilen karar ye
tersayısı, -bulunarak, çalışmalara devam edilmiştir. 

Şimdi, bu yasa tasarısı mükemmel midir? Bu tasarıyı katkılarımızla... 

ADİL AYDIN (Antalya)- İnanmıyorsan kabul etme, inanmıyorsan vazgeç. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla)- İsterseniz öyle olsun. Onu da konuşalım. 

Şimdi, çıkacak yasanın, ülkemize, faydalı birtakım katkıları, olacaktır; ama, bu katkıların ola
bilmesi için bir şart vardır. Bunu ifade etmek istiyorum. Ne kadar güzel yasa yaparsanız yapın, ya
saların uygulanması, hükümetlerin işidir. Eğer, bir hükümet güvenilirliğini, inandırıcılığını, halk
tan aldığı dayanağı kaybetmişse, ne yasa yaparsanız yapın, o yasanın uygulanması mümkün olma
yacaktır. Bu nedenle, yasa tasarısı konusunda, esasen çıkacak yasanın uygulanması konusunda, 
şahsen benim ve grubumuzdaki arkadaşlarımızın endişeleri vardır; çünkü, bu Hükümetin, bize gö
re, halk nezdinde dayanırlığı ve güvenirliği kalmamıştır. 

1 inci madde üzerindeki görüşlerimizi, bu şekilde ifade etmiş oluyorum. Diğer maddeler üze
rindeki görüşlerimizi, Anavatan Partisine mensup arkadaşlarımız, burada, değerlendirecek ve ifade 
edeceklerdir. 

Bu düşüncelerle değerli Yüce Kurula saygılarımı sunuyorum. (ANAP ve DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim, Sayın Maruflu. 

Şahsı adına... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, grup adına söz istemimiz var. 

BAŞKAN- Arkadaşlar, rica ediyorum; grup adına konuşmaları, önceden bildirirseniz, mem
nun olurum. Önceden söz kaydettirmek lazım. Rica ediyorum... Bunda bir anormallik yok; önce
den kaydettirin. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Her maddede konuşma yapacağız. 

BAŞKAN- Efendim, o zaman, grup olarak söz isteyin. 

Arkadaşımızın yetki belgesi var mı? 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Yetki belgesini gönderdik Sayın Başkan. 
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BAŞKAN- Buyurun efendim 

Süreniz 10 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Refah 
' Partisi Grubu adına, 720 sıra sayılı kanun tasarısı hakkındaki görüşlerimizi takdim etmek üzere söz 
almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başbakanın da ifade ettikleri gibi, cumhuriyet tarihinin çok önemli bir kanun tasarısı 
üzerinde gruplarımızın, siyasî partilerimizin görüşleri takdim ediliyor. Elbette bu kürsü milletin 
kürsüsüdür ve herkes de kanaat ve düşüncelerini ifade edecektir; buna saygı gösteririz. Ancak, bu 
kadar önemli bir konuda, özellikle Sayın Başbakanımızın da Genel Kurulda bulunmasından yarar
lanarak, bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Şayet, bu kadar önemli olduğu kabul edilen bu ka
nun tasarısıyla ilgili, kamuoyunun desteği alınmak isteniyorsa, Refah Partisi Grubu adına bir teklif 
takdim etmek istiyorum. 

Zaman zaman, sıkıntılı günlerin yaşandığı dönemlerde, Sayın Başbakanımıza ait "Bu konuda 
fazla üzerimize gelmeyin, gerekirse bu konuyu millete götürürüm"şeklinde açık beyanlar olmuştur. 
Milletin kendi malını, ülke için çok önemli olduğu kabul edilen ; birilerine göre yağma, birilerine 
göre peşkeş, çekme, birilerine göre de kurtuluş reçetesi olarak takdim edilen özelleştirme konusu
nu acaba referanduma götürmeyi düşünebilirler mi? Bu cesaret kendilerinde var mı ? (DYP sırala
rından "var" sesleri) 

Bunu yapmayacağınızı biliyoruz ama, bu kürsüden bunun zabıtlara geçmesini istiyoruz. Niçin; 
çünkü, milletten destek alarak bu işi yapacak olursanız, gücünüz ve imkânınız biraz daha artar. 
Ama, buna cesaret edemezsiniz; çünkü sizin, bunu değil millete götürmeye, buradan millete din
letmeye bile tahammülünüz yok. (RP sıralarından alkışlar) Bu konuda şayet birazcık cesaretiniz 
olabilseydi, Türkiye'yi özelleştirme konusunda ilgilendirmek ve bilgilendirmek hususunda, bütün 
siyasî parti gruplarının görüşlerini vatandaşlarımıza ulaştırma, milletimize takdim etme noktasında 
bir özveride bulunur, saatlerce yayın yapan devletin televizyon kurumundan olsun bunun naklen 
yayınını temin edebilirdiniz; ama, bunu yapamazsınız... 

AHMET REMZİ HATİP (Konya)- İsrail'den naklen yayın yapıyorlar, İsrail'den... 

SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Bunu yapamazsınız; çünkü, bakıyorsunuz, çok ciddî olmayan 
basit bir mesele için naklen yayın yapma konusunda çok fedakârlık yapan bu kuruma, özelleştir
meyle ilgili milletin malları konusunda naklen yayın için gerekli cesareti gösteremeyen siyasî ik
tidarın, bu işin altından kalkamayacağına inanıyorum. Belki zorla şerle bu tasarıyı burada kanun-
laştırabilirsiniz; fakat, bunu millete mal ettiremezsiniz. Bunu yapamazsınız, yapamayacağınızı da 
yakın gelecekte beraberce göreceğiz. 

ADİL AYDIN (Antalya)- Sen devam et, bak oradan kameralar çekim yapıyor. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)- Millet sizi de dinliyor. 

BAŞKAN- Arkadaşlar, lütfen müdahale etmeyelim, lütfen... 

SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Evet, millet bizi de dinliyor... Dinleyecek inşallah. Milletin ki
mi dinlediğini sandıklarda da göreceğiz. 

Değerli kardeşlerim, bakınız, elimde bir Resmî Gazete var. Anayasa Mahkemesinin iptal ka
rarlarını ve gerekçelerini mufassal bir şekilde takdim ediyor; elimizde bir de yasa tasarısı var. Bu-
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rada tenkit edilen bütün konular -üzülerek söyleyelim ki- ciddî bir değişiklik yapılmamak kayıt ve 
şartıyla, endişeler ifade edilmiş olmasına rağmen, hiç göz önünde bulundurulmayan bir mantıkla 
aynen getirilmiştir. Bunlardan bir iki tanesini okumak istiyorum: 

Bir tanesi şöyledir: Bu yasa tasarısı, Anayasaya aykırıdır. Her ne kadar Anayasa Mahkemesi
ne, önceki yasanın iptali için Grup olarak öncülük yapmış, müracaat etmiş olan Anavatan Partisi
nin, bu tutumunun hangi gerekçelerle, niçin değiştiğini anlamak ise, hakikaten çok zor. 

Bakınız, burada "Kamu İktisadî Teşebbüsleri yasayla kurulduğu için, kapatılmaları da ancak 
yasayla olur, bu yetki Türkiye Büyük Millet Meclisinindir" deniliyor. İptal gerekçelerinde Anaya
sa noktai nazarından, Anayasa Mahkemesinin düşüncesi ve bakış açısı budur. 

Her KİT'in kendisine ait bir kuruluş yasası var. Siz, bir yetki alıyorsunuz; bir kurul için yetki 
alıyorsunuz; fakat, yasa içerisinde, bakıyorsunuz, bu kurulun almış olduğu yetkiyi, bürokratlara ka
dar, hatta, bakanlık seviyesine kadar devrettiğini görüyorsunuz. Bu bir tezattır; şayet, bu işte ger
çekten samimiyseniz, bu memleketin bu varlıklarının heba olmasını istemiyorsanız, lütfen, lütfen 
bu konuya birazcık duyarlı olun. 

KİT Komisyonu üyesi olmam münasebetiyle, KİT Komisyonu çalışmalarından az önce gel
dim. Şu anda, KİT Komisyonunda bir münakaşa var. Nedir o?.. Et ve Balık Kurumunun hesaplan 
inceleniyor. Lütfen arkadaşlar, istirham ediyorum, bu memleketin, bu kadar problemlerin içerisin
de bulunduğu bir dönemde, Sayın Başbakanımıza huzurlarınızda bir sual sormak istiyorum: Et ve 
Balık Kurumunun ilgili kuruluşlarının satışı konusunda, 18 Ocak 1994 tarihinde, Kamu Ortaklığı 
İdaresi, çalışmalarını tamamlamış ve kurula sevk etmiş. Yapılmış olan ihaleler sonucu, bu kurum 
ve kuruluşlar satılmış. Kaça satılmış?.. Tamamını söylüyorum; birkaç tanesi -ki, 4 tane büyük ola
nı ayırmak kaydıyla- 637 milyar lira; artı, 180 milyar da kıdem tazminatı olmak kaydıyla, o günkü 
kur bedeli üzerinden -yetkililerin ifadesine göre- 43 milyon dolara devredilmiş. Kurum olarak gö
rev yerine getirilmiş; vatandaşlar da, devlete güvenmiş. Ne yapmışlar bu ihalede; teklif vermişler 
ve malın alınması konusunda beyanlarını, ilgili birimlere, masraf yaparak, 1 Haziran 1994 tarihin
de takdim etmişler, kurul da bunu onaylamış. Aradan 5,5 ay zaman geçiyor, bir de deprem oluyor; 
birijerine göre, güya, kurtuluşun öncülüğünü başlattıkları 5 Nisan kararları devreye giriyor ve 14 
bin lira olan dolar 38 bin liraya çıkıyor; fiyatlar aynı. İşin garibi, onay işlemi 5,5 ay sonra, 1 Hazi
ran 1994 tarihinde tamamlanıyor; 22 Haziranda, haydi bakalım paralarınızı ödeyin diye tebligat çı
karılıyor. Vatandaş bakıyor "5 Nisan paketlerine rağmen, devlet, bizim teklifimizi kabul etti, biz de 
bu paraları ödeyelim" diyor. Tabiî, bu arada fırsatı ganimet bilen bu alıcılar, neyi Var neyi yok he
men hepsini satıyor, katıyor, ilgili sözleşmeleri imzalayıp paralarını yatırıyorlar. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Onu iptal ettik. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Müsaade edin efendim. Ben buradan bir yere gelmek istiyo

rum. Sayın Bakanım, siz "iptal" deseniz de gelmek istediğim nokta önemli. 
Dolayısıyla, vatandaş götürdü ve yatırdı. Sayın Bakanımın da ifade ettiğine göre, bugün bunu 

iptal ettiniz. Peki, vatandaşın suçu ne? Bu müteşebbisin suçu ne? Eğer, peşkeş çekme işlemi yapıl
dıysa, ona nasıl göz yumarsınız? Eğer peşkeş çekmediyseniz; vatandaş, devlet olarak size güvenip 
de parasını götürüp ilgili bankalara yatırmışsa, bu vatandaşın suçu ne? 

Efendim, dikkat buyurun, işte, sizin bugüne kadar yaptığınız gibi, bundan sonra da yapacağı
nız hiçbir işleme bizim güvenimiz yok; yoksa, biz, özelleştirmeye karşı değiliz. Geçmişte, Anava
tan Partisi döneminde de aynı kötü uygulamalar oldu. Bunu ben söylemiyorum; işte, Kamu Ortak-
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lığı İdaresi Başkanlığının yayımlamış olduğu belgedeki ifadeyi aynen okuyorum size. Ne diyor bi
liyor musunuz: "Bugüne kadar, on yılda, gerçek anlamda bir KİT özelleştirmesi söz konusu olma
mıştır. Bütün işlemler tesadüfi devam etmiştir." 

Kim söylüyor bunu; Kamu Ortaklığı idaresi yetkilileri söylüyor. Geçmişteki uygulama bu. Üç 
yıldan beri bu işin başında bulunan, her gün bu meseleyi kurtuluş reçetesi olarak takdim etmeye ça
lışan, bu Koalisyon Hükümeti, Sayın Başbakanımız ve ilgili... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Kapusuz, lütfen son cümlenizi söyler misiniz efendim. Rica ediyorum. Di
ğer maddeler üzerinde yine konuşacaksınız. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla)-Sayın Başkanım... 
HACI FİLİZ (Kırıkkale)-Kadayıfın altı kızardı. -

SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Evet, kadayıfın altı kızaracak... İnşallah, 4 Aralıkta bunu be
raber göreceğiz; ama, biliyor musunuz, biz, ciddî bir meseleyi konuşuyoruz. O ciddî meselede, bu
gün 11 milyona yaklaşmış olan fakir fukaranın her gün sizin ve bizim kapımızı dövmeyen işsiz ev
latlarını düşünmek mecburiyetindesiniz. 

Bu meseleler, o kadar basit meseleler değil; eğer, siz bu meseleleri, ciddiyetinin dışında mü
talaa ederek, nasıl olsa bu işi biz yapacağız, istediğimiz gibi hareket edeceğiz diyorsanız; bu iş, sa
dece burada kâğıt üzerinde birtakım işlemlerin yapılmasıyla ve buradaki konuşmalarla, bu dört du
varın arasında kalmayacaktır. Hepimiz için, bu milletin huzuruna gidip beraber olacağımız o gün
lerde, meseleleri aktarıp, yaptığımız çalışmaları bu millete takdim edeceğiz. İnşallah, bizden son
ra da, bu zabıtları okuyanlar, karıştıranlar bunu daha iyi görecektir. 

Maddelerle ilgili konuşmalarımız devam edecektir. 
Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Kapusuz. 

Şahısları adına söz alan arkadaşları okuyorum: Sayın Algan Hacaloğlu, Sayın Uluç Gürkan, 
Sayın Ziya Halis, Sayın Engin Güncr, Sayın Emil Kul, Sayın Ökkeş Şendiller ve Sayın Cevat Ay
han. 

Buyurun Sayın Hacaloğlu. . . - . ' , • • 
Süreniz 5 dakikadır efendim. 
ALGAN HACALOĞLU (istanbul)- Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Özelleştir

me Yasa Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde, bu yasa tasarısını, Yüce Meclise sunmuş bulunan Koalisyon 
Hükümetinin, kamu girişimciliğine bakış mantığını içeren ve özelleştirmenin çerçevesini oturtan 
temel madde. Burada, kamunun eli değmiş devletin eli değmiş, emeği geçmiş, payı olan her şeyin 
özelleştirilmesine olanak tanıyan, tüm alanı özelleştirmeye açan bir anlayış hâkim. Sanki, Türkiye, 
bugüne kadar sosyalizmle yönetiliyordu ve birdenbire rejim yıkıldı da, devlet yeniden kurulmak is
teniliyor, Sanki, Türkiye, bugüne kadar geldiği noktadan, devletin, birdenbire, tüm mal ve hizmet 
üretim alanlarından çekilmesiyle yeni bir çıkışa, yeni bir kurtuluşa, yeni bir refaha taşınacak. Tür
kiye, yıllardır sosyalizmle idare edilmiş olan bir Doğu Avrupa ülkesi değildir. Türkiye, kendi ge-
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lişme dinamiklerini, birikimlerini, yöntemlerini; kendi öz kaynaklarıyla, kendi insanıyla, yılların 
deneyimiyle kurmuş ve belirli kurumlan bu on yılların katkısıyla, tüm insanların katkısıyla geliş
tirmiş bir ülkedir. Her şeyi sil baştan yıkarak, bu ülkeyi düzlüğe çıkartamazsınız. Olaylara, akıl, 
mantık yoluyla ve Türkiye'nin coğrafyasını, kurumlarını tanıyarak yaklaşmanız lazım. 

Bu yasa tasarısıyla, bütün ormanların özelleştirilmesine kapı açıyorsunuz; farkında mısınız? 
Bu yasa tasarısıyla, bütün hastanelerin özelleştirilmesine kapı açıyorsunuz; farkında mısınız? 

ADİL AYDIN (Antalya)- Burada herkes özel hastaneye gidiyor; kimse devlet hastanesine git
miyor. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla)- Bu yasa tasarısıyla, Türkiye'deki bütün stratejik maden
lerin, her türlü doğal kaynakların özelleştirilmesine ve bunların aranmasının özelleştirilmesine ka
pı açtığınızı biliyor musunuz? 

Değerli arkadaşlarım, eğer bunları biliyorsanız, bilerek buna evet dediyseniz; size, gerçekten, 
Türkiye'yi tanımıyorsunuz derim. Hele,sosyal demokrat arkadaşlarım, siz, bilerek bunun altına im
za attıysanız, sosyaldemokratlıktan çok şey kaybetmişsiniz derim. (CHP ve DSP sıralarından alkış
lar) 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin iki temel sorunu var: Bunlardan biri, sermaye birikimi da
ğılımındaki dengesizlik, diğeri de sermaye birikimindeki yetersizliktir. Bu nedenle, özelleştirmenin 
çerçevesini çakan bu maddeye, bölgelerarası eşitsizliği gözardı etmeyen bir anlayışın konulması la
zım. O da nedir; -dün, tasarının tümü üzerindeki konuşmamda belirttim- gelişmede öncelikli, özel
likle gelişmede birinci derecede öncelikli, gelişmesini tamamlayamamış yörelerdeki tüm tesisler, 
mal ve hizmet üretim tesisleri her türlü özelleştirme anlayışının kapsamının dışında tutulmalıdır. 
Yoksa, bu yöreleri bugüne kadar ihmal eden anlayışa buraları terk etmiş olursunuz. 

İkincisi de, stratejik mal ve kamusal yarar amaçlı hizmet alanlarında özelleştirmeyi, bu kuru
luşların yeniden yapılandırılmasını, teknolojik iyileştirilmesini hedef alan anlayışla, maksimum 
yüzde 40 düzeyinde sınırlandırmanız gerekir ve -burada gözardı ettiğiniz- yabancılara satışa sınır' 
koymanız, İtalya, İspanya örneğinde olduğu gibi, yüzde 30'u kesinlikle aşmamanız-gerekir; ama, 
bu duyarlılık burada yok; çünkü, Türkiye'yi tanımıyorsunuz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Lütfen, sözünüzü bağlar mısınız Sayın Hacaloğlu. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla)- Bağlayacağım, izin verirseniz... 
BAŞKAN- Bakın, her maddede konuşuyorsunuz, bu kadar aşmakta olmaz ki... Burada kanun 

çıkaracağız... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla)- Tamam... Daha yeni başladım efendim; 1 inci madde; 40 

madde üzerinde konuşacağım. 
BAŞKAN- Efendim, lütfen sözünüzü bağlayın; bakın, fazla süre vermeyeceğim. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla)- "Amaç ve Kapsam" maddesinde bir de "ekonomide ve

rimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlamak için" deniliyor. Hayır değerli arkadaşlarım. 
Özelleştirme, teknolojide yeniden yapılanma ve temel amacı itibariyle ekonomide yapılanma ama
cıyla yapılır. Burada, bunu sadece verimlilik tümleciyle kapsayamazsınız. Bunu hedef almadığınız 
sürece, ister doğru alanlarda olsun, ister sizin yanlış hedef göstererek yöneleceğiniz alanlarda ol
sun, özelleştirme, amacına yönelik olmayacaktır, sizin allak bullak ettiğiniz bütçenin deliklerini ka
patmaya yönelik olacaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
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BAŞICAN - Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 

Sayın Uluç Gürkan; buyurun efendim. • 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, söz hakkımı Nami Çağan'a devrediyorum. 

BAŞKAN- Efendim, Nami Çağan'ın sırada yeri yok. Siz konuşmazsanız Ziya Halis konuşa
cak; eğer, konuşmuyorsanız başka arkadaş sırayla konuşsun efendim. 

Sayın Gürkan, konuşacak mısınız? 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)-Konuşacağım. 
BAŞKAN-Buyurun efendim! 
M. VEHBİ DÎNÇERLER (Ankara)- Bağımsız sıralarından ancak gelir Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Sayın Gürkan, isterseniz şu salonu bir gezin de öyle gelin! Lütfen, biraz süratli ge
lin... 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)-Azıcık terbiyeli olur musunuz! 
BAŞKAN- Ben senden terbiye öğrenecek değilim. Geleceksen, buyur gel, konuş! 

AHMET REMZİ HATİP (Konya)- Söz alacaklar ön sıralara mı oturacaklar Sayın Başkan?!. 

BAŞKAN-Efendim, normal bir süratle gelsin; ben birşey demiyorum ki... 
Buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında, oldukça uyum

lu, olgun bir tartışma yürüyor dünden bu yana; ama, Mecliste İktidar Partilerinin, muhalefet parti
lerinin bu tasarıya katkıda bulunma gayreti içindeki partisel yahut kişisel katkılarına, görüşmelerin 
tam bir hoşgörü ile gitmesine, dilerim Başkanlık Divanı da tam uyum gösterir; bu Özelleştirme Ya
sa Tasarısının görüşmeleri çığırından çıkmadan, lüzumsuz gerginliklere, tartışmalara konu olma
dan, birbirimizi anlama gayreti içinde yürür. Onun için, ben, Başkanlık Divanını, Meclis, sabırla, 
gece yarılarına kadar burada çalışırken, gümrükten mal kaçırma gayreti yahut bir yere bir şey ye
tiştirme gayreti içinde, milletvekillerinin üzerine gelmemeye çağırıyorum ve bu konuda uyarıyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının 1 inci maddesi, devletin, yetmiş seksen yıllık -biraz önce Sa
yın Algan Hacaloglu'nun da belirttiği gibi, hastanesiyle, okuluyla, her şeyiyle- mal varlığını, hemen 
her şeyini, yok pahasına elden çıkarmaya kapı aralayan bir madde. "Amaç ve kapsam" maddesi, bu 
anlamda, burada, ya Anayasaya aykırılığı bakımından gözden geçirilmeli ya da değişiklik önerge
leriyle gerçekten özelleştirmenin maddî temellerine uygun bir hale dönüştürülebilmeli. Madde, tam 
bir ideolojik saldırı niteliğinde düzenlenmiş. Bu maddeyle, özelleştirme, bir ekonomik ya da siya
sî tercih olarak algılanmıyor; dinî bir inançmış, itikatmış ve boyun eğilinmiş vazgeçilmez bir an-
layışmış gibi algılanıyor ve ekonominin de Kâbesi, kıblesi gibi yansıtılıyor. Bu maddeyle, KİT'ler, 
açık eksiltme anlayışı içinde, yok pahasına, bütünüyle satılsın savılsın, kapatılsın isteniyor. 

Değerli arkadaşlarım, ne yazık ki, burada, Yüce Meclisin, çok ciddî olarak gayret etmesi, üze
rinde düşünmesi gereken bir anlayış var: Bu madde ve devamı, Özelleştirme İdaresinin, Özelleştir
me Yüksek Kurulunun kuruluşuyla bir arada düşünüldüğünde, özelleştirme, Türkiye'nin bir mese
lesi olarak algılanmıyor, Başbakan Sayın Tansu Çiller'in özel bir işiymiş gibi algılanıyor. Bu Mec
lisin, Sayın Başbakana -özel bir işiymiş gibi- yasa çıkarma niyeti göstereceğine inanmak istemiyo-
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rum. Onun için, bu yasa tasarısı, dediğim gibi, ya Anayasaya aykırılık yönleriyle törpülenirken ya 
da verdiğimiz değişiklik önergeleriyle düzeltilerek, bu sıkıntısından da kurtarılmalı diyorum. 

Sayın Başbakanın özel işi oldu diye, Türkiye'de bütün KİT'ler yok mu edilmeli, tarihe mi gö-
mülmeli?!. Hiç böyle şey olur mu?! Böyle bir ilke olamaz, olmamalı... Onun için, lütfen, biraz son
ra tartışacağımız değişildik önergelerini dinlemeye, mantığını anlamaya gayret edin, bunları kavra
maya gayret edin. Böyle buyuruldu diye, böyle istendi diye oy vermek için ellerinizi kaldırmayın; 
bunun vebalini taşıyamazsınız; belki, bugün, burada oy verirken taşırsınız; ama, yarın hesabını ço
cuklarınıza veremezsiniz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim, Sayın Gürkan. 

Madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 

EMİN KUL (İstanbul)- Madde için yazılı müracaatım vardı efendim. 

BAŞKAN- Bendeki listeyi okudum, 7 kişi var; 
Sayın Kul, siz 5 inci sıradasınız; sizin isminizi okudum, 5 inci sırada söz istemişsiniz; zaten 2 

arkadaşımıza söz verebiliyoruz, 2 nciden sonrasına söz vermemiz mümkün değil. 

Efendim, 1 inci madde üzerinde 24 tane önerge var; ancak, madde 2 fıkra kabul edildiği için, 
8 önergeyi işleme koyuyoruz. 

Önergeleri, önce geliş sırasına göre okutacağım; ancak, okutacağım önergeler uzun; dolayısıy
la, Divan Kâtibi arkadaşımızın önergeleri oturarak okuması hususunu oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler...Etmeyenler...Kabul edilmiştir. 

Önergeleri okutuyorum : 

Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Özelleştirme Yasa Tasarısının 1 nci maddesinin (A) fıkrasının son pragra-
fının başına, üretimde devamlılığı güvence altına alan ve arasında özelleştirmenin yanı sıra, iyileş
tirmeyi de içeren vurgulamalar yapılarak aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öneriyoruz. 

Gereğini saygılarımızla dileriz. 

Mustafa Yılmaz Ender Karagül 
Gaziantep Uşak 

Uluç Gürkan İstemihan Talay 
Ankara İçel 

Ali Uyar 

Hatay 

Madde 1.- a) (Son paragraf) Üretimde devamlılığın güvence altına alınması kaydıyla ekono
mide rekabeti ve verimliliği artırmak için özelleştirilmelerine ve kamu giderlerin azalmasını sağla
mak için iyileştirmelerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

Gerekçe: Özelleştirme, madde metninde de belirtildiği üzere, ekonomide verimlilik artışını 
sağlamaya, dolayısıyla, hem ruhu hem de özü bakımından üretimi büyütme hedefine dönük bir 
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araçtır. Bu, amacın, rekabeti artırma amacıyla beslenmesi için özelleştirmenin en temel tercihlerin-
dendir. 

Verimliliğin üretimle bağlantısı, Türkiye koşullarında özellikle önem kazanmaktadır, Türki
ye'nin mevcut ekonomik koşullarında hangi malı kimin ürettiği kadar önemsenmesi gereken temel 
tercih, bizatihi o malın üretilmesidir. 

Bu bakımdan, açık anlatımıyla, Türkiye'nin ekonomik koşullarının gereği olarak özelleştirme 
eylemi, özelleştirilen kuruluşun mevcut üretim düzeyini mutlaka korumak durumundadır. Bu ko
ruma, verimlilik artışı sağlamanın vazgeçilmez gereğidir. 

Kamu giderlerinde azalma sağlamak amacı ise özelleştirmeyi kaçınılmaz kılmaz. Bu amaç, 
öncelikle kamu kuruluşlarının iyileştirilmesini gerektirir. Yanı sıra, kamu kuruluşları için iyileştir
me sürecini öngörmeyen bir özelleştirme, gerçekçi ve sağlıklı bir ekonomi politikası aleti olarak al
gılanamaz. , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Özelleştirme Yasa Tasarısının 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son 

cümlesinin aşağıdaki biçimde değiştirilerek, kamu iktisadî kuruluşları tanımının yasa dışı yollar
dan, keyfîce değiştirilmesinin önlenmesini öneriyoruz. 

Gereğini saygılarımızla dileriz. 
H.Uluç Gürkan Ender Karagül 

Ankara Uşak 

Mustafa Yılmaz M. tstemihan Talay 

Gaziantep İçel 
Ali Uyar 

' • ' . , - ' ' Hatay 
Madde 1, üçüncü fıkra, son cümle: 
Ancak, bu kuruluşların tanımındaki her türlü değişiklik ile mülkiyetinin devrine ilişkin husus

lar, kuruluşların gördükleri kamu hizmetlerinin esaslarına ve özelliklerine göre ayrı kanunlarla dü
zenlenir. 

Gerekçe: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede tanımlanmış bulunan kamu iktisadî ku
ruluşlarının özelleştirilmelerinde, mülkiyetin devri, Anayasa Mahkemesinin ilgili kararları uyarın
ca, bir tek ayrıca yasa çıkararak olabilmektedir. Ancak, halen görüşmekte olduğumuz yasa tasarı
sının 15 ve 35 inci maddelerinde de örnekleri bulunduğu üzere, anılan kuruluşların tanımı Bakan
lar Kurulu kararıyla değişebilmekte, böylece mülkiyet devri yasasız olarak yapılabilmektedir. 

Bu yöntem, Anayasa Mahkemesi kararlarına karşı hiledir. Hilenin düzeltilmesi gerekir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Özelleştirme Yasa Tasarısının 1 inci maddesinin (B) fıkrasının (a), (b) ve 
(d) bentlerinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öneriyoruz. 
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Gereğini saygılarımızla dileriz. 
Mustafa Yılmaz Ender Karagül 

Gaziantep > Uşak 
H. Uluç Gürkan M.İstemihan Talay 

Ankara içel 
Ali Uyar 

Hatay 
Madde 1.-B), (a; b ve d) bentleri: 

a) "Özelleştirme Yüksek Kurulu"nun kurulmasına, görev ve yetkilerinin belirlenmesine, 

b) "İş ve Ücret Güvencesi Fonu"nun ve "Yeniden Yapılanma Fonu"nun kurulmasına ve bu 
fonların kaynakları ile kullanım alanlarının belirlenmesine, 

d) "Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabı"nda toplanan paraların nemalandırılmasına, 
özelleştirme uygulamalarında bu paraların çalışanlara öncelikle hisse sağlanmasında kaynak olarak 
kullanılmasına. 

Gerekçe: Özelleştirme işlemlerinin yürütülmesi için, "Özelleştirme İdaresi Başkanlığı" adıyla 
yeni bir kamu kurumu yaratılması fazlaca anlamlı bulunmamaktadır. Olayın bürokratik işlemleri, 
yüksek kurula bağlı bir sekreterya aracılığıyla pekala yürütülebilir. 

Böylesi bir yapılanma gerekli olan özelleştirmelerin merkezî ve hantal bir bürokratik çark ye
rine, özelleştirilmeleri öngörülen kuruluşların inisiyatiflerine terk edilmesini, açık anlatımıyla ye
niden gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. 

Özelleştirme işlemlerinde merkezî ve hantal bürokratik çarklardan kaçınılması, öncelikle özel
leştirme olgusunun doğasına uygun olacaktır. Yanı sıra, işlemlerde zaman kaybını önleyecek ve 
büyük bir hız sağlayacaktır. 

"Özelleştirme İdaresi Başkanlığı" biçimindeki merkezî ve hantal bir bürokratik çark, bugüne 
kadarki Kamu Ortaklığı İdaresi örneğinin de açıkça ortaya koyduğu üzere, özelleştirmeyi değil, 
özelleştirmemeyi öngörmektedir. 

Özelleştirme gelirlerinin tek bir fon yerine, kullanım amacı farklı iki ayrı fonda toplanması, 
çokça sözü edilen aleniyet, şeffaflık ve saydamlık yaklaşımlarının gereğidir. Kullanım amaçları 
farklı fon uygulamasının başlangıçta ayrıştırılması, aleniyeti örteceği kesin olan fon arasında kay
nak aktarımını peşinen önleyecektir. Nihayet, özelleştirmeyle bağlantılı olarak nemalandırılması 
öngörülen tasarrufları teşvik kesintilerinin gerçek çalışanların lehine kullanımı, bu hesapta topla
nan paraların, çalışanların hisse edinimi için değerlendirilmesi yoluyla sağlanabilir. 

Çalışanlara, yönetim yetkisiyle birlikte, böylece sorumluluk yüklenmesi, özelleştirmenin mül
kiyetin tabana yayılması ve özel ya da yabancı tekellerin yaratılmasının önlenmesi amaçlarına da 
hizmet edecektir. Bu konuda, Türkiye'de, dünyanın belki de ilk ve hiç kuşkusuz en sancısız özel
leştirme örneği sayabileceğimiz Türkiye İş Bankası modeli örnek alınabilir. 

Çalışanlara, birikmiş zorunlu tasarrufu teşvik kesintileri karşılığında, özelleştirme programına 
alınmış bulunan kuruluşun 1/3'ü ile 1/4'ü arasındaki bir oranda topluca hissedarı yapılabilirler. Bu 
yöntem, devletin yetmiş seksen yıllık ekonomik varlığının, yok pahasına, yabancılar dahil, serma
ye çevrelerine bırakılması yerine, emeklerinden yapılan kesintiler karşılığında, çalışanlara gitmesi 
sonucunu verecektir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Ka
nun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 1 inci 
maddesinin son fıkrasının aşağıda yer verilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Kemal Başaran Kadir Ramazan Coşkun 

Trabzon İstanbul 
Emin Kul Yusuf Pamuk 
istanbul İstanbul 

Ersin Taranoğlu 
. Sakarya 

"Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermaye kuruluşlarının mal ve hizmet 
üretim birimleri ve varlıklarının (baraj, gölet, otoyol, yataklı tedavi kurumlan, limanlar ve benzeri 
diğer mal ve hizmet üretim birimleri) kuruluş amaçlarına uygun olarak kiralanması, işletme hakla
rının verilmesi ile kamu iktisadî teşebbüsleri arasında yer alan ve 233 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnamede tanımlanmış bulunan kamu iktisadî kuruluşlarının ve bunların müessese, bağlı ortak
lık, işletme ve varlıklanmn mülkiyetinin devri dışında kalan yöntemlerle Özelleştirilmesi bu kanun 
hükümlerine tabidir. Ancak, bu kuruluşlann mülkiyetinin devri ile faaliyetlerinin süreli veya süre
siz olarak durdurulmasına, kapatılmasına veya tasfiyesine ilişkin hususlar, kuruluşların gördükleri 
hizmet esaslanna ve özelliklerine göre ayn kanunlarla düzenlenir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin (A) 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Algan Hacaloğlu Adnan Keskin 

İstanbul Denizli 
İbrahim Özdiş Haydar Oymak 

Adana Amasya 
Mehmet Sevigen 

İstanbul 

Tasarının 1 inci maddesinin (A) fıkrası için önerilen değişik metin: 

A) Bu maddede belirtilen ve kanunun uygulanmasında "kuruluş" adıyla anılacak olan; ülkenin 
kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreleri dışında yer alan; 

a) Stratejik mal ve kamusal hizmet üretenler hariç olmak üzere, iktisadî devlet teşekküllerinin, 
bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri ile iştiraklerindeki kamu paylarının, 

b) Stratejik mal ve kamusal hizmet Üreten iktisadî devlet teşekkülerinin yeniden yapılanmala-
n, rehabilitasyonları, iç ve dış pazar koşullarında etkinliklerinin artırılâbilinmesi amacıyla, toplam 
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içindeki pay oranı yüzde 40'ı aşmamak ve yabancılara satışı yüzde 20 ile sınırlandırmak kaydıyla, 
bu düzeydeki kamu paylarının; 

c)- Kamu iktisadî teşebbüsleri statüsü dışında kalmakla beraber, sermayesinin tamamı veya 
yarısından fazlası devlete veya diğer kamu tüzelkişilerine ait olan ticarî amaçlı kuruluşlardaki ka
mu payları ile bu kuruluşlara ait müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri ile iştiraklerin-
deki kamu paylarının, 

d) Belediye ve il özel idarelerine ait kamusal hizmet görmeyen, ticari amaçlı kuruluşların ve 
bunların benzeri nitelikteki iştirakleri paylarının, teknolojik yeniden yapılanma, sermayenin taba
na yayılması, üretim ilişkilerinin ve örtülü pazar ekonomisi yapısının geliştirilmesi,-verimliliğin ar
tırılması amaçlan çerçevesinde, özelleştirilmelerine ilişkin esasları düzenlemektedir. 

Gerekçe: 

Madde 1, fıkra (A): 

Kamu ekonomik girişimleri, ülkemizde demokrasinin derinleştirilmesine, sanayileşmenin 
kökleşmesine, ekonomik ve toplumsal gelişmenin hızlandırılmasına, gelir dağılımının iyileştiril
mesine, bölgeler arası dengesizliklerin azaltılmasına çok önemli katkılarda bulunmuşlardır. 

Ancak, 24 Ocak 1984* ten beri izlenmeye başlanılan ve son üç yıldır aynı anlayışla sürdürü
len, sanayileşmeyi, reel sektörleri ve kamu yararı ilkesini dışlayan politikalar sonucu, bu kuruluş
lar, yenilenmeyen teknolojileri, yönetimlerine politik müdahaleler, yönetim kurullarının politika 
arpalığı olarak kullanılması ve aşırı istihdam sorunlarıyla, verimliliklerini, etkinliklerini, iç ve dış 
pazarlarda rekabet güçlerini önemli boyutlarda yitirmişlerdir. 

Bu nedenlerle, bu kamu kuruluşlarının, bölgesel gelişmişlik farklarını kapatmaya yönelik sa
nayi tesisleriyle, 

Stratejik mal ve kamusal nitelikli hizmet üretenler hariç olmak üzere, 

Bundan sonraki maddelerde belirtilen kurallar çerçevesinde, sanayileşme sürecinde atılım 
yapma, teknolojik yeniden yapılanma, sermayenin tabana yayılması, üretim ilişkilerinin ve örgüt
lü pazar ekonomisi yapısının geliştirilmesi, verimliliğin artırılması amaçlarıyla, özelleştirilmeleri 
gerekli görülmektedir. 

Stratejik mal ve kamusal hizmet üreten kuruluşlarda, özelleştirmenin, en çok yüzde 40 payı ile 
sınırlı tutulması, yabancılara ise, bu kamu kuruluşlarının teknolojik eksikliklerinin giderilmesi, dış 
pazarlarda etkinliklerinin artırılması, alıcı firmanın, araştırma, geliştirme faaliyetlerinden doğrudan 
yararlanabilmesi için yapılacak satışlarda hiçbir şekilde toplamın yüzde 20'sinden fazla pay veril
memesi zorunlu görülmektedir. 

İspanya, İtalya gibi sanayileşmeyi önemseyen ülkeler de benzeri tavır içindedirler. Kaldı ki, 
60 milyonluk Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını belirli ölçülerde koruyabilmek için de bu sınır
lamalara gerek vardır. 

Bölüşümdeki dengesizliğin, gelir dağılımındaki adaletsizliğin, bölgelerarası gelişmişlik fark
larının giderek artmakta olduğu, bu hususun, ülkemizde sosyal barışın önündeki en önemli engeli 
oluşturduğu dikkate alınarak, özelleştirme işlemlerinin birinci derecede kalkınmada öncelikli yöre
ler dışındaki bölgelerdeki tesislerle sınırlı tutulması zorunlu görülmektedir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı tasarının 1 inci maddesi üçüncü fıkrasında yer alan "yön
temler ile özelleştirilmesi" ifadesinin, "yöntemler ile özelleştirilmesi veya özerkleştirilmesi" şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

/lustafa Ünaldı 

Konya 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Şaban Bayrak 

Kayseri 
Zeki Ünal 

Karaman 

) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı tasarının 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası son cümlesinin 

metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Zeki Ünal 
Karaman 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin (B) 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

Adnan Keskin 
Denizli 

Mehmet Sevigen 
istanbul 

Haydar Oymak 
Amasya 

İbrahim Özdiş 
Adana 

Tasarının 1 inci maddesinin (B) fıkrası için önerilen değişik metin: 
B) Bu Kanun yukarıda belirtilen amaca yönelik olarak; 
a) "Özelleştirme Yüksek Kurulu"nun ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı"nın kurulmasına, gö

rev ve yetkilerinin belirlenmesine, 
b) "Özelleştirme Fonu"nun ve "Kamu Ortaklığı Fonu"nun kurulmasına ve bu fonların kaynak

ları ile kullanım alanlarının belirlenmesine, 
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c) "Özelleştirme uygulamalarına, : 

d) "Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabı"nda toplanan paraların nemalandırılmasına, 

e) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda çalışan kamu personelinin özlük ve sosyal hak
larına, 

İlişkin hükümleri kapsar. 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri arasında yer alan ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 

tanımlanmış bulunan kamu iktisadî kuruluşlarının ve bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, iş
letme birimlerinin ve bu maddenin (A) fıkrasında yer alan sınırlamalar, ilke, kural, amaç ve.anla-
yış çerçevesinde, mülkiyetin devri dışında kalan yöntemlerle özelleştirilmesi bu Kanun hükmünle-
rine tabidir. , 

Gerekçe: [ Madde 1, fıkra (B) ]• 1 inci maddenin (B) fıkrası, aynı maddenin (A) fıkrasındaki 
amaç, ilke ve kurallar çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, madde üzerinde verilen önergeleri okuduk; bir de Anayasa
ya aykırılık önergesi var; İçtüzüğe göre, önce onu oylayacağımıza göre, şimdi, onu okutup, işleme 
koyacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Özelleştirmeyle ilgili 720 sıra sayılı yasa teklifinin 1 inci maddesi, Anayasanın 5 inci, 6 ncı, 
10 uncu, 47 nci ve 167 nci maddeleriyle, Anayasanın Başlangıç Bölümünün beşinci fıkrasına, 7 nci 
ve 123 üncü maddeleriyle "Anayasa Mahkemesinin kararlan" başlıklı 153 üncü maddelerine aykı
rıdır. -

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

Saygılarımızla. 

H. Uluç Gürkan Atilla Mutman 
Ankara İzmir 

İstemihan Talay Ender Karagül 

İçel Uşak 

Mustafa Yılmaz Nami Çağan 

Gaziantep İstanbul 

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 ekonomik bağımsızlıktır. 

Bu nedenle, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ekonomik 
bağımsızlık açısından önem taşıyan alanlarda "kamusal tekel"ler kurmuş ve bu işletmeleri yerli ya 
da yabancı hiçbir özel girişime açmamıştır. 
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Ancak, burada göz önünde tutulması gereken ilke; öncelikle ekonomik bağımsızlıktır. Ekono
mik bağımsızlık açısından yaşamsal önem taşıyan kamusal tekellerin özelleştirilmesi ile doğacak 
"özel tekeller"in yaratacağı iktisadî sakıncalar yanında asıl tehlike, ekonomik bağımsızlığın "ka-
le"leri olan bu işletmelerin özelleştirilmesinin devletin ekonomik bağımsızlığına ipotek getirecek 
olmasıdır. 

Yasa teklifinin 1 inci maddesi devletin ekonomik bağımsızlığını zedeleyen bir altyapı oluştur
maktadır. 

2) Anayasanın 10 uncu, 47 nci ve 167 nci maddelerine aykırılık: 

Anayasanın 167 nci maddesinin birinci fıkrasıyla "...piyasalarda fiilî veya anlaşma sonucu do
ğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önleme görevi devlete verilmiştir. Ayrıca 47 nci madde ile de 
"kamu hizmeti niteliği taşıyan teşebbüslerin "kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde dcvletleşti-
rilmesi"ne olanak tanınmıştır. 

Anayasal görevi, tekelleşmeyi ve kartelleşmeyi önlemek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
bu yasa teklifinin 1 inci maddesiyle, tekelleşmeyi ve kartelleşmeyi teşvik edecektir. Dolayısıyla, 
anılan madde, Anayasanın 167 nci maddesine aykırıdır. 

Yanısıra, devlete ait bir tekelin özelleştirilmesi Anayasada öngörülmüş bir yol değildir. Bu
nunla birlikte "tersine işlem kuramı"ndan hareketle 47 nci maddenin özelleştirmeye olanak verdi
ği kabul edilse dahi, bunun açık ve ayrıntılı olarak kanunla düzenlenmesi gerekir. Kanun konusu 
düzenlemelerin, bu yasanın 1 inci maddesi ile, gerçekte TBMM'nin elinde olması gereken konuy
la ilgili çok sayıda yasama yetkisinin Anayasaya aykırı olarak devredildiği Özelleştirme Yüksek 
Kurulu ile Özelleştirme idaresi Başkanlığının inisiyatifine bağlanmış olması bütünüyle Anayasaya 
aykırıdır. 

Nihayet, anılan yasanın 1 inci maddesi genelde Anayasanın 10 uncu maddesinin son fıkrasın
da öngörülen "eşitlik" ilkesine ters düşmektedir. 

3) Anayasanın 6 nci maddesine aykırılık: 
Anayasanın 6 nci maddesi, "kayıtsız şartsız" ulusa ait bulunan egemenliğin, Anayasanın koy

duğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanılmasını öngörmekte ve hiçbir organın, kaynağını 
Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamayacağını vurgulamaktadır. 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı yasa tasarısının 1 inci maddesi, Anayasaya göre; ancak ve 
ancak TBMM'nin kullanabileceği çok sayıdaki devlet yetkisinin, Özelleştirme Yüksek Kuruluna 
ve bu kurul eliyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bırakılmasını öngörmekte ve düzenlenmesini 
bu kabulle hükme bağlamaktadır. Bu anlayış ve düzenleme Anayasaya aykırıdır. 

4) Anayasanın Başlangıç Bölümünün 5 inci fıkrası ile 7 nci ve 123-üncü maddelerine aykırı
lık: 

Anayasanın Başlangıç Bölümünün 5 inci fıkrasında: 
Türk Milletine ait olan egemenliği, millet adına kullanmaya yetkili kılman hiçbir kişi ve kuru

luşun, Anayasada gösterilen "hukuk düzeni dışına çıkamayacağı" belirtilmiştir. 
Anayasanın 7 nci maddesinde de "yasama yetkisinin, Türk Milleti adına Türkiye Büyük Mil

let Meclisinin" olduğu ve devredilemeyeceği hükme bağlanmıştır. 
Durum böyle iken, aynen iptal edilen Yetki Yasalarında olduğu gibi halen görüşülmekte olan 

720 sıra sayılı yasa tasarısı ile, bu yetki, Yasama Organından, Özelleştirme Yüksek Kuruluna ve 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilmektedir. 
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Yanı sıra, Anayasanın 123 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına göre: 

"Kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur." 
Oysa, 720 sıra sayılı yasa tasarısının 1 inci maddesi, hukukî hiyerarşiyi altüst edip, Anayasa

daki güçler ayrılığı ilkesini bozmaktadır. 

Anayasanın 123/2 nci maddesindeki "kanunun açıkça verdiği yetki" hükmünden yola çıkılıp, 
tersine işlem kuralına dayanılarak, kamu tüzelkişiliklerinin, yasanın açıkça verdiği yetki ile kaldı
rılabileceği düşüncesiyle yapıldığı anlaşılan bu düzenlemede "açıklık", "sınırsızlık" boyutuna ulaş
tırılmıştır. Anayasanın istediği "açıklık" aynı zamanda "sınırlılığı" ifade eder. Kamu ekonomik ku
ruluşlarından, en küçük bir iştirake kadar her şeyi kapsayan bir düzenleme, açıklık değil, sınırsız
lıktır ki, bu da Anayasanın 123/2 nci maddesindeki amacı aşar. 

Bu nedenle, yukarıda belirtilen madde düzenlemesinin anlayışı, Anayasanın, Başlangıç bölü
münün beşinci fıkrasına, 7 nci maddesine ve 123/2 nci maddesine aykırıdır. 

5) Anayasanın 153 üncü maddesine aykırılık: 

Anayasa Mahkemesi, 720 sıra sayılı yasa tasarısıyla yenilenmek istenilen çok sayıdaki yetki 
yasası, Anayasa Mahkemesinin çeşitli kararlarıyla iptal edilmiştir. 

Ancak, iptal edilmiş yetki yasalarının hükümleriyle benzeşen, hatta aynileşen çok sayıda hü
küm, bu yasa tasarısıyla yenilenmektedir. Oysa, Anayasanın 153 üncü maddesi, Anayasa Mahke
mesi kararlarının bağlayıcılığını öngörmektedir. 

İptal edilen bir yasa hükmünü, yeniden yasa haline dönüştürmek, açıkça Anayasaya ve Ana
yasa Mahkemesine meydan okumaktır. Devlet yönetiminde, bu tür, Anayasaya aykırı kabadayılık
lara yer olmamak gerekir. 

BAŞKAN- Efendim, Komisyon, okunan önergeye katılıyor mu? 
Komisyon... Komisyon... 
Sayın Bakan, Komisyonu meşgul etmeyin. 
Sayın Komisyon... Sayın Aktaş... 

AHMET REMZİ HATİP (Konya)- Komisyon da, Başbakan da, Bakan da hepsi meşgul... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Buyurun Sayın 
Başkan, sizi dinliyorum. 

BAŞKAN- Anayasaya aykırılık önergesine katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Mümkün mü ka
tılmak; katılmıyoruz. 

BAŞKAN-Sayın Bakan?... 

DEVLET BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul)- Katılmıyoruz. 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Anayasaya aykırılık önergesine, Sayın Komisyon ve Sayın 

Hükümet katılmıyor. 
Sayın Uluç Gürkan, söz istiyor musunuz? 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- İzninizle Sayın Başkan. 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu)- Bilmeden "katılmıyoruz" dediler, ne olduğunu ikisi de bilmiyor. Bir 

tekrar etsinler bakalım... Böyle gayri ciddîlik olmaz. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Siz anladınız mı ne 
olduğunu? 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu)- Anladım; memur tayin etmek isteniyor. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Öyle bir şey yok. 

BAŞKAN- Lütfen.. Rica ederim... Burası Genel Kurul salonu, karşılıklı konuşma yeri değil 
efendim. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya)- Bakanlar Kurulu burası, Genel Kurul değil! Bakın, Bakan
lar Kurulu çalışıyor! 

BAŞKAN-Buyurun Sayın Gürkan, süreniz 5 dakika. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasaya aykırılık ge
rekçemizle, aslında, yıllardır göz ardı edilen çok ciddî bir sorunu gündeme getirmeyi amaçladık. 

Hepimiz biliyoruz; burada daha önce de ifade edildi; yürürlükteki Anayasada kamulaştırma 
öngörülmektedir. 46 ncı maddesinde Anayasanın, kamulaştırmaya oldukça ayrıntılı biçimde yer 
ayrılmıştır. Yine Anayasada, devletleştirme öngörülmektedir. Anayasanın 47 nci maddesinde, dev
letleştirmeye oldukça ayrıntılı biçimde yer ayrılmıştır. Yani, Anayasada, kamulaştırma vardır, dev
letleştirme vardır; ama, özelleştirme yoktur, özelleştirme öngörülmemiştir. Hele, kamu hizmeti ni
teliğindeki işletmelerin özelleştirilmesi; böyle bir şey, Anayasada hiç düşünülmemiştir, tümüyle 
kapalıdır. Tam aksine, kamu hizmeti niteliğindeki işletmeler -bir tarif yoktur ama, o nitelikteki her 
işletme -devletleştirilmen yaklaşımı vardır Anayasada. 

Görüşeceğimiz yasa tasarısının 1 inci maddesinde de ifadesini bulduğu biçimde, biz Türki
ye'de özelleştirmeye -DYP-SHP Koalisyon Hükümetiyle birlikte- kamu hizmeti niteliğindeki dev
let işletmelerinden başlamayı kafamıza takmışız. Yani, bu bir tercihtir, olabilir; ama, Anayasaya 
aykırılığına bir bakmanız lazım. Niye aykırı diye yakınmak yerine, biz, Anayasada ne varken, ne 
yapıyoruz diye oturup düşünmek lazım. 

Bakın, işte enerji tesisleri... Özelleştirme kapsamında olan -yabancı gazetelere, ilgililerin ver
diği demeçlerden de anladığımız kadarıyla- kamu hizmeti niteliğindeki kuruluşlar, bir an önce sa
tılıp savılacak; enerji kuruluşları ve meşhur, PTT'nin T'si gibi... PTT'nin T'sine alıcı da hazır. Eğer, 
Bayan Thatcher, oğlunun ilişkilerinden rahatsız değilse, alıcı gerçekten hazır. Böyle bir yapı var; 
ancak, Anayasaya aykırı bütün bunlar. ' ' . - . ' 

Değerli milletvekilleri, şimdi bazı çevrelerde, bazı tartışmalarda, Anayasanın 46 ncı ve 47 nci 
maddesinin varlığı, buna karşılık, özelleştirmeyle ilgili hiçbir hükmün bulunmaması, bu, Anayasa
nın -Anayasa, sosyalizme açık mı, kapalı mı konusu bir zamanlar çok modaydı- özelleştirmeye tü
müyle kapalı olduğu biçiminde yorumlanabilir. Biz, bunu söylemek istemiyoruz, o yorumu yapmı
yoruz. Ancak, bir konuda Yüce Meclisin dikkatini çekmeye çalışıyoruz: Ortada, özelleştirmeyle il
gili ciddî bir anayasal boşluk var. Onun için, bu konudaki yasal düzenlemelere -buradan çıkıp, Ana
yasa Mahkemesinden geri dönen kanunlar, nafile turlar misali- girişmeden, buna kollarımızı sıva
madan önce, Anayasadaki boşluğu gidermemiz gerekir diyoruz. Aksi halde ne olur; son zamanlar
da, şu 5 kararname iptalinde ne olduysa, o olur. Yürütme, yasama ve yargı organları birbiriyle çe
lişir; kamuoyu önünde çatışır; bir kargaşa doğar ve biz, münasip bir zamanda, burada, yine aynı ya
sa tasarısını bir daha tartışmak durumunda kalabiliriz. 

Onun için, öncelikle, lütfen bu önergemizi ciddiye alın, dikkate alın. Kaybedeceğiniz birkaç 
gündür. Bakın, özelleştirme konusunda üç yıl kaybettiniz. Şimdi, bunu ciddiye alın; birkaç gün 
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kaybedin; ama, Anayasadaki boşlukları giderin. Türkiye Büyük Millet Meclisinde şu an sağlandı
ğı gözlenen mutabakat da, bu anayasal boşluğu gidermeye yeterlidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Lütfen, cümlenizi tamamlar mısınız... 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla)-Bağlıyorum. 

DYP, SHP, MHP'nin milletvekilleri sayısının toplamı 240 dolayında. ANAP'ın desteği var; 
bazı bağımsızlar ile Büyük Birlik Partisi milletvekilleri sayısının toplamıyla da 350'ye varıyor bu 
sayı. 50 fire verseniz bile, anayasal boşluğu doldurabilirsiniz. Bunu ciddîye alın ve burada, gece 
yarılarında bir nafile tur daha yapmayalım. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Sayın milletvekilleri, önergeye Hükümet ve Komisyon katılmamaktadır... 

AHMET REMZİ HATİP (Konya)- Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka

bul edilmemiştir.. 
İkinci önergeyi okutuyorum: 
İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve Arkadaşlarının Önergesi. 
Tasarının 1 inci maddesinin (A) fıkrası için önerilen değişiklik metni: 
"A) Bu maddede belirtilen ve kanunun uygulanmasında kuruluş adıyla anılacak olan, ülkenin 

kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreleri dışında yer alan; 

"a) Stratejik mal ve kamusal hizmet üretenler hariç olmak üzere, iktisadî devlet teşekkülleri
nin, bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri ile iştiraki erindeki kamu payları
nın, 

b) Stratejik mal ve kamusal hizmet üreten iktisadî devlet teşekküllerinin yeniden yapılanma
ları, rehabilitasyonları, iç ve dış pazar koşullarında etkinliklerinin artırılabilmesi amacıyla, toplam 
içindeki pay oranı yüzde 40'ı aşmamak ve yabancılara satış yüzde 20 ile sınırlandırılmak kaydıyla, 
bu düzeydeki kamu paylarının, 

c) Kamu iktisadî teşebbüsleri statüsü dışında kalmakla beraber, sermayesinin tamamı veya ya
rısından fazlası devlete veya diğer kamu tüzelkişiliklere ait olan ticarî amaçlı kuruluşlardaki kamu 
payları ile bu kuruluşlara ait müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleriyle iştiraklerindeki 
kamu paylarının, 

d) Belediye ve il özel idarelerine ait kamusal hizmet görmeyen ticarî amaçlı kuruluşların ve 
bunların benzeri nitelikteki iştirakleri paylarının, 

Teknolojik yeniden yapılanma, sermayenin tabana yayılması, üretim ilişkilerinin ve örgütlü 
pazar ekonomisi yapısının genişletilmesi, verimliliğin artırılması amaçlan çerçevesinde özelleşti
rilmelerine ilişkin esasları düzenlemektedir." 

BAŞKAN-Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli)- Çoğunluğumuz 
olmadığından katılamıyoruz. 
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BAŞKAN-Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Önergeye Sayın Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
Önerge sahibi Sayın Algan Hacaloğlu, buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Özelleştirme Yasa 

Tasansımn 1 inci maddesinin (a) fıkrası üzerinde arkadaşlarımızla birlikte vermiş bulunduğumuz 
değişiklik önergesiyle ilgili görüşlerimi belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Hepinize saygı
larımı sunuyorum. 

Biraz evvel, 1 inci maddenin genelinde belirttiğim gibi, (a) fıkrası, özelleştirmenin genel çer
çevesini belirleyen bir fıkra. Burada, Türkiye'nin, bugünkü konumunda, devletin, mal ve hizmet 
üretiminde doğrudan ve dolaylı olarak ilişkilendirildiği her alanda, her türlü üretim ve hizmet ala
nının özelleştirilmesini hedef alan, bugüne kadar düşünülememiş, bugüne kadar hiç kimsenin ce
saret edemediği, bugüne kadar hiç kimsenin, bu Yüce Meclis çatısı altına sunmayı programına al
madığı ve buna yönelik girişimde bulunamadığı bir çerçeveyi burada tartışıyoruz. 

Bundan üç yıl evvel, "TÖYÖK" diyerek, "KİT'lerin özerkleştirilmesi, rehabilitasyonu ve ge
rekli olanların özelleştirilmesi gerekir, bunu yapacağız" diyerek yola çıkanlar, halktan bu şekilde 
oy alıp, Koalisyon Hükümetini oluşturarak, ülkeyi, içinde bulunduğumuz demokrasisiyle, ekono
misiyle çıkmazlarla karşı karşıya getirenler, bugün, bu düzeyde sınırsız ve sorumsuz bir çerçeve
deki yasa tasarısıyla karşımıza gelmiş bulunuyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel belirttim; evet, eşitliğe karşı duyarlı değilsiniz. Bölgelerara-
sı gelişmişlik farklarını gidermeye duyarlı değilsiniz; bunu gördük, bunu biliyoruz, üç yıldır bunu 
izliyoruz. Doğuya, güneydoğuya, Kelkit Vadisine, özel sektör, fabrika yapmaya gitmiyor; yatırım 
yapmıyor; ama, "olsun, öyle kalsın" diyorsunuz; "devlet de yapmasın" diyorsunuz. Orada, daha ev
vel örneklerini gördüğümüz, Kars'ta ve diğer doğu bölgelerinde örneğini gördüğümüz, özelleştir
melerle kapatılan fabrikalardan dolayı, o çevre insanlarımızın feryatlarının devam etmesini istiyor
sunuz. 

Bu önerge, kalkınmada öncelikli olan yörelerin, özelleştirme kapsamı dışında tutulmasını, bu 
nedenle öngörüyor. 

Sonra; Türkiye'nin bugünlere gelmesinde büyük katkısı olan, ekonomik bağımsızlığımız için 
çok temel olan, teknoloji üretimi için temel olan, giderek büyüyen ölçek ekonomileri sürecinde, ye
ni alanlara girebilmemizin olanaklarını tanıyabilecek olan -tabiî, bugünkü yapısıyla değil, sizlerin 
getirdiği, ANAP'lı dönemlerin, Koalisyon Hükümetli dönemlerin getirdiği bu içi zayıflatılmış ko
numunda değil- ama, yeniden yapılandırılarak, Türkiye'yi daha ileri sanayileşme düzeylerine götü
rebilecek olan tesislerin; yani, stratejik mal üreten tesislerin özelleştirilmesine sınır getirilsin diyo
ruz. Bunların, yüzde 40'tan fazlasının özelleştirilmesine, bu aşamada olanak tanınmasın diyoruz. 
Bundan da öteye, kamusal yarar amaçlı hizmet üreten tesislerde de aynı duyarlılık gösterilsin diyo
ruz. 

Sonra; gelişmiş Batılı ülkelerin, ulusal bağımsızlığına, ekonomik bağımsızlığına duyarlı Batı
lı ülkelerin, yabancı sermayeye yönelik gösterdiği duyarlılığı, siz de bu çatı altında gösterin, o an
layışı bu yasa tasarısına yansıtın diyoruz. O nedenle, bu yasa tasarısında sınırlama getiriyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Hacaloğlu, lütfen son cümlenizi söyler misiniz. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla)- Bitiriyorum efendim, saygı sunacağım. 
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Dün de belirttiğim gibi, bu fıkra, üç temel noktasıyla, bu yasanın Anayasa Mahkemesinden ge
ri dönmesinin nedenini oluşturacaktır. Sizleri uyarıyorum; böyle çıkarsa, Anayasa Mahkemesine 
götürme çabası içinde olacağız. 

Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 

II. - YOKLAMA 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunacağım; ancak, oylamadan önce yok

lama yapılması isteğiyle verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda toplantı yetersayısı olmadığı kanaatindeyiz. 
Yoklama yapılmasını arz ederiz. 
BAŞKAN- Şimdi, önergedeki imza sahiplerini okuyup, salonda bulunup bulunmadıklanm 

kontrol edeceğim: 
Cevat Ayhan?.. Burada. 
Ahmet Remzi Hatip?.. Burada. 
Abit Kıvrak?.. Burada. 
Zeki Ünal?.. Burada. 
Şaban Bayrak?.. Burada. 
Hüseyin Erdal?.. Burada. 
Hasan Dikici?.. Burada. 
Ahmet Cemil Tunç?.. Burada. 
Ahmet Derin?.. Burada. 
Mustafa Ünaldı?.. Burada. 
Yeterli imza hazır, yoklamaya başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur. 
Grup başkanvekilleri ne kadar ara vermemizi istiyorlar, ona göre ara verelim efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)-Saat 20.00'ye bırakalım. 
BAŞKAN- Efendim, saat 20.00'ye daha çok zaman var. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya)- 15 dakika ara verelim Sayın Başkan; saat 18.00 de olabilir. 
BAŞKAN- Değerli arkadaşlar, saat 18.00'de toplansak, yine yarım saat yoklama sürecek. 
LATİF SAKICI (Muğla)-Saat 20.00 olsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Saat 20.00 için ne diyorsunuz ? 
Saat 18.00'de toplanırsak, saat 18.30'a kadar yoklama sürecek... 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, saat 20.00'de toplanmak üzere birleşime ara ve

riyorum. 
(Kapanma Saati: 17.45) 

. ©;. _ 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati :20.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER: İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

: © . — — ' • 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin .25 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

II.-YOKLAMA 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar

namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde yapılan görüş
meler sırasında, bir önergenin oylamasında yoklama istenmişti; yapılan yoklamada çoğunluk sağ
lanamadığı için çalışmalarımıza ara yermiştik. 

Şimdi yeniden yoklama yapacağım. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur. 
Sayın grup başkanvekilleri, ne kadar ara verelim? 
NEVZAT ERCAN(Sakarya)- Sayın Başkanım, 20.45'e kadar ara verelim. 
BAŞKAN- Saat 20.45'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

(Kapanma Saati: 20.18) 

' • • — © - — • ' -
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 20.45 
BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

— O - • 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyo
rum. 

II.-YOKLAMA 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, 720 sıra sayılı, Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenme

sine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz; ancak, önceki oturumda 1 inci madde 
üzerinde verilen önergelerin müzakereleri devam ederken yoklama yapılması istenmiş ve yapılan 
yoklamada toplantı yetersayısı bulunamamıştı; bu nedenle tekrar yoklama yapacağız; salonda bu
lunan arkadaşların yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır. 

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

12. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Mil
letvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; Özelleştirme Uygulamalarının 
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Teklifi ile Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/1196,1/773) (S. Sayısı: 720) (Devam) 

BAŞKAN- Çalışmalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamışlardı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Ankara Milletvekili H.Uluç Gürkan ve Arkadaşlarının Önergesi: 
Madde 1, Üçüncü fıkra, son cümle: 
Ancak, bu kuruluşların, tanımındaki her türlü değişiklik ile mülkiyetinin devrine ilişkin husus

lar, kuruluşların gördükleri kamu hizmetinin esaslarına ve özelliklerine göre ayrı kanunlarla düzen
lenir. 

BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? " 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN-Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 

H.ULUÇ GÜRKAN (Ankara)-Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN- Sayın Gürkan, buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakika. 

H.ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1 inci maddenin değişik
lik öngördüğümüz son cümlesi şöyle: "...bu kuruluşların mülkiyetinin devrine ilişkin hususlar, ku
ruluşların gördükleri kamu hizmetinin esaslarına ve özelliklerine göre ayrı kanunla düzenlenir " 

Şimdi, bu kuruluşlar, hangi kuruluşlar? Kanunda, bu kuruluşlarla ilgili belli bir tanım var; 
ama, kanun olarak kabullendiğimiz olay, bir kanun hükmünde kararname olduğu için, bu kuruluş
ların hangisi olduğu Bakanlar Kurulu kararlarıyla değişebiliyor. Onun için, öngördüğümüz değişik
lik, sadece, kuruluşların mülkiyetinin devri değil, yani soyut bir "kuruluş " lafı değil, bu kuruluş
ların tanımının da, aynı şekilde, kanunla değişebilmesidir. Eğer, bu tasarıda, İktidar grupları ger
çekten samimiyse, sadece "tanım" sözcüğünün ve yasa güvencesi altına alınan kuruluşların hangi
leri olduğunu belirlemesi açısından getirdiği düzenlemeye "evet" diyeceklerdir diye düşünüyorum. 
Buna "evet" denilmemesi halinde kişisel kanım şudur: "Bu tasarı önümüze geldiği biçimiyle çıka
caksa çıksın" anlayışı vardır, "daha iyileşmesi için burada ortaya konulan çalışmalar hiç değer ta
şımaz. Hiçbir şeyi dinlemeye, tartışmaya niyetimiz yok, oylayacağız, çıkaracağız" anlamındadır. 

AHMET SAYIN (Burdur)-Yok öyle bir şey. 
H.ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- Sayın Sayın, o zaman, Sayın Genel Kurulu selamlarken, si

zin oyunuzun, bu değişiklik teklifi lehine olacağına inanıyor, bu inançla da sizi saygıyla selamlıyo
rum. 

Sağ olun. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 

Önergeye Hükümet ve Komisyon katılmamıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyeler... Önerge kabul edilmemiş

tir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı tasarının 1 inci maddesi üçüncü fıkrasında yer alan, "yön
temler ile özelleştirilmesi" ifadesinin, "yöntemler ile özelleştirilmesi veya özerkleştirilmesi" şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Erdal 
(Yozgat) 

ve Arkadaşları 

BAŞKAN-Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN- Sayın Hükümet?.. 

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

BAŞKAN- Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı tasarının 1 inci maddesi üçüncü fıkra, son cümlesinin me

tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Mustafa Ünaldı 

(Konya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN- Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN- Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Önergeye Hükümet ve Komisyon katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Ankara Milletvekili H.Uluç Gürkan ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Madde 1.-(A) Son pragraf: 
Üretimde devamlılığın güvence altına alınması kaydıyla, ekonomide rekabeti ve verimliliği 

artırmak için özelleştirilmelerine ve kamu giderlerinin azalmasını sağlamak için iyileştirilmelerine 
ilişkin esasları düzenlemektir. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Önergeye, Komisyon katılıyor, Hükümet katılmıyor. 
Bu durumda size söz veremiyorum, Sayın Gürkan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlemesine ve Bazı Ka
nun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 1 inci 
maddesinin son fıkrasının aşağıda yer verilen şekilde... 

H.ULUÇ GÜRKAN (Ankara)-Sayın Başkan, Komisyon eksik... 

BAŞKAN-Hayır efendim, 14 kişi var. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Lütfen sayın... 

BAŞKAN-Saydım efendim. 

H.ULUÇ GÜRKAN (Ankara)-Şimdi tamamlandı. 

BAŞKAN- Biraz önce saydım arkadaşlar... 

H.ULUÇ GÜRKAN (Ankara)-Biraz evvel eksikti, şimdi geldiler. 

BAŞKAN-Efendim, ben saydım. 

H.ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- O zaman eksikti, şimdi tamamlandı. 

BAŞKANr Efendim, o zaman itaraz etseydiniz. 

SALÎH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Gürkan'a söz vermeniz lazım, Komisyon eksikti o za
man. 

BAŞKAN-Diğer önergeyi okutuyorum: 

istanbul Milletvekili Emin Kul ve Arkadaşlarının Önergesi: 

"Genel ve katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların mal ve hizmet 
üretim birimleri ve varlıklarının (baraj, gölet, otoyol, yataklı tedavi kurumları, limanlar ve benzeri 
diğer rnal ve hizmet üretim birimleri) kuruluş amaçlarına uygun olarak kiralanması, işletme hakla
rının verilmesi ile kamu iktisadî teşebbüsleri arasında yer alan ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamede tanımlanmış bulunan kamu iktisadî kuruluşlarının ve bunların müessese, bağlı ortaklık, 
işletme ve varlıklarının mülkiyetin devri dışında kalan yöntemlerle özelleştirilmesi bu kanun hü
kümlerine tabidir. Ancak, bu kuruluşların mülkiyetinin devri ile faaliyetlerin süreli veya süresiz 
olarak durdurulmasına, kapatılmasına veya tasfiyesine ilişkin hususlar, kuruluşların gördükleri hiz
metin esaslarına ve özelliklerine göre ayrı kanunlarla düzenlenir." 

BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN-Hükümet?.. 

DEVLEr BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz Sayın Başka
nım. / 

BAŞKAN-Önergeye Komisyon katılıyor, Hükümet katılmıyor. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Özelleştirme Yasa Tasarısının 1 inci maddesinin (B) fıkrasının, (a), (b) ve. 
(d) bentlerinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öneriyoruz. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

H.Uluç Gürkan 
(Ankara) 

ve arkadaşları 
Madde 1 B/ (a), (b) ve (d) bentleri: 

a) "Özelleştirme Yüksek Kurulunun kurulmasına, görev ve yetkilerinin belirlenmesine, 

b) "İş ve Ücret Güvencesi Fonu"nun ve "Yeniden Yapılanma Fonu"nun kurulmasına ve bu 
fonların kaynakları ile kullanım alanlarının belirlenmesine, 

d) "Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabı"nda toplanan paraların nemalandırılmasına; 
özelleştirme uygulamalarında, bu paraların çalışanlara öncellikle hisse sağlanmasında kaynak ola
rak kullanılmasına; 

BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN-Hükümet?.. 

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

BAŞKAN- Önergeye Komisyon katılıyor, Hükümet katılmıyor. > 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Tasarının 1 inci maddesinin (b) fıkrası için önerilen değişik metin: 
Bu Kanun, yukarıda belirtilen amaca yönelik olarak; 

a) "Özelleştirme Yüksek Kurulu"nun ve "Özelleştirme İdaresi Başkanlığı"nın kurulmasına, 
görev ve yetkilerin belirlenmesine, 

b) "Özelleştirme Fonu"nun ve "Kamu Ortaklığı Fonu"nun kurulmasına ve bu fonların kaynak
ları ile kullanım alanlarının belirlenmesine, 

c) "Özelleştirme uygulamalarına, 
d) "Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabı"nda toplanan paraların nemalandırılmasına, 
e) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda çalışan kamu personelinin özlük ve sosyal hak

larına, 
ilişkin hükümleri kapsar. 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri içerisinde yer alan ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 

tanımlanmış bulunan kamu iktisadi kuruluşlarının ve bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, iş
letme birimlerinin, bu maddenin (A) fıkrasında yer alan sınırlamalar, ilke, kural,amaç ve anlayış 
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çerçevesinde, mülkiyetin devri dışında kalan yöntemler ile özelleştirilmesi bu Kanun hükümlerine 
tabidir. 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN-Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Önergeye Komisyon katılıyor, Hükümet katılmıyor. 

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

1 inci madde üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul*edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde ka
bul edilmiştir. 

ADNAN KESKİN (Denizli)- Sahtekârlık!.. 
BAŞKAN- 2 nci maddeyi okutuyorum: 

İlkeler: 

MADDE 2. - Özelleştirme uygulamalarında; 
a) Doğabilecek istihdam azalmaları ile ilgili olarak mevcut kanunlarda ve /veya toplu iş söz

leşmelerinde öngörülen tazminatlara ek olarak "İş Kaybı Tazminatı"nın verilmesi, 

b) Kuruluşların özelliklerine ve içinde bulundukları şartlara göre özelleştirme yöntemlerinin 
belirlenmesi, 

c) Özelleştirme uygulamalarından elde edilecek gelirlerin genel bütçe harcama ve yatırımla
rında kullanılmaması, 

d) Oluşabilecek tekelci bir yapının olumsuz etkilerinin önlenmesi, 
e) Mülkiyetin yaygınlığının yanı sıra, yönetim sorumluluk ve yetkilerini üstlenebilecek ortak 

grubunun temini, 
f) Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde kamu bankalarının da öncelikle özelleştirilecek ku

ruluşlar arasına alınarak süratle özelleştirilmesinin sağlanması, 

g) Stratejik konularda devletin sahip olacağı imtiyazlı hisse oluşturulması, 
h)Tabiî kaynakların, belli bir süre için sadece işletme hakkının verilmesi suretiyle özelleştiril

mesi, 
ı) Özelleştirme işlemlerinin değer saptaması da dahil aleniyet içinde yürütülmesi, 

i) Özelleştirme uygulamalarında, millî güvenlik ve kamu yararının gerektirdiği durumlar ha
riç, kamu kurum ve kuruluşları ile mahallî idarelere devir yapılmaması, 

İlkeleri esas alınır. 
Yukarıda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda alınacak kararlarda öncelikler ile bunların 

tabi olacağı özelleştirme uygulamalarına ilişkin esas ve usuller kuruluşların nitelikleri ve ülke eko
nomisinin gerektirdiği şartlar da dikkate alınarak Özelleştirme Yüksek Kurulunca belirlenir. 
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BAŞKAN- Madde üzerinde, ANAP Grubu adına Sayın Engin Güner; kişisel olarak da Sayın 
Algan Hacaloğlu, Sayın Uluç Gürkan, Sayın Ziya Halis, Sayın Emin Kul, Sayın Engin Güner, Sa
yın Ccvat Ayhan, Sayın Gürol Soylu, Sayın Hasan Basri Eler ve Sayın Ali Dinçer söz istemişler
dir. 

SALÎH KAPUSUZ (Kayseri)-RP Grubu adına Ahmet Derin konuşacak. 
BAŞKAN-Peki efendim. 
ANAP Grubu adına, Sayın Engin Güner; buyurun. 
Süreniz 10 dakikadır efendim. 
ANAP GRUBU ADINA ENGİN GÜNER (İstanbul)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gö

rüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesi hakkında, Anavatan Partisi Grubu
nun görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızdayım. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, özelleştirme, 1983 yılında başlayan ANAP İktidarının ortaya koyduğu 
bir felsefedir. Aslında, özelleştirme, sadece ekonomik bir olay değildir; özelleştirme, beraberinde 
sosyal olayları da getirmekte, bir yaşam tarzı olarak ortaya çıkmaktadır. Özelleştirme ile demokra
tikleşmenin çok yakın ilgisi bulunmaktadır. 

1987 yılında -burada, sanıyorum ki, hepimizin görevi olmalı- rahmetle andığım, merhum 
Cumhurbaşkanımız, zamanın Başbakanı Turgut Özal tarafından, özelleştirme fikri ortaya atıldığın
da, o zamanın basınında çıkan yazıları ve o zaman, özelleştirme fikrine karşı çıkanların söyledik
lerini kısaca hatırlatmak isterim. Anavatan İktidarı olarak, o zaman yaptığımız iki özelleştirme uy
gulamasında kıyamet koparılmış, "memleket satılıyor" sesleriyle, özelleştirmeye karşı çıkılmıştı. 

Doğu Blokunda çözülme başlamadan önce, Türkiye'de, özelleştirme rüzgârları esmeye başla
mıştı; ama, böylesine acımasız, böylesine gaddar bir tepkiyle karşılaşmıştık. Bugün, özelleştirme-. 
nin bayraktarlığını yapanlar, ö zaman, idare mahkemelerine başvurmuşlar, bu özelleştirme teşeb
büslerini önlemeye çalışmışlardı. ' 

Aradan bu kadar zaman geçti, çok zaman kaybettik. Doğu Bloku ülkeleri bile bugün özelleş
tirme konusunda mesafe aldılar; biz ise, son üç yılı çok cömertçe harcadık; bir "TÖYÖK" kavra
mıyla iki yılımız gitti; bir yılımız da Anayasa Mahkemeleri önünde geçti. 

Bundan önce yapılan iki teşebbüste ikaz ettik, "bu şekilde yaparsanız, bu, Anayasa Mahkeme
sinden döner" dedik; dinletemedik ve nitekim öyle oldu. Bu sefer, gene, üç imzayla getirildi, hü
kümet tasarısı olarak getirilmedi; bunun da yanlış olduğunu söyledik; neyse, bu sonradan düzeltil
di. 

Ayrıca, biz, özelleştirmeyi çok ciddî bir konu olarak ele aldık. Özelleştirme, gerçekten de, eko
nomik kararların piyasa tarafından alınmasını sağlayan, yani, devletten, bu yetkiyi alan; mülkiye
tin tabana yayılmasını, halka yayılmasını sağlayan ve KİT'lerin daha verimli çalışmasını, şirketler 
haline gelmesini temin eden, ekonominin sırtında bir kambur olmasını önleyen çok önemli unsur
ları beraberinde getirmekte. Biz, bu bakımdan, bu olayı, cumhuriyet tarihinin en önemli ekonomik 
reformu olarak görmekteyiz. Bu bakımdan da, konuya ciddî olarak yaklaşmaktayız. 

Bazı prensiplerimizi ortaya koyduk. Bu prensiplerin, şu anda görüşülmekte olan 2 nci madde
de yer bulduğunu görmekten memnuniyet duymaktayız. Bunlar, Anavatan Partisinin teklifleri üze
rine konmuş olan ilkelerdir. Mesela, özelleştirme gelirlerinin, bütçe açıklarını kapama amacıyla ve
ya diğer başka bir amaçla kullanılmasına engel olan (c) fıkrası; tekelci bir yapının önlenmesi; ka-
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mu bankalarının öncelikle özelleştirilmesi; stratejik konularda devletin sahip olacağı imtiyazlı his
selerin oluşturulması ve değer saptamasının adil bir biçimde yapılması gibi hususlar, bu maddede 
yer almıştır. 

Ancak, bizim, üzerinde hassasiyetle durduğumuz başka bir konu daha vardır, o da, yine, bu 
maddede sözü geçen Özelleştirme Yüksek Kurulunun işleyiş biçimine ilişkindir. Bugün, özelleştir
mede böylesine bir konsensüse ulaşılmış olması sevindirici bir husustur. Bu kadar kısa zamanda, 
yüzde yüz karşı oldukları bir konuya, bugünün İktidar Partilerinin sahip çıkması, hiç şüphesiz se
vindirici bir husustur; ama, bu kadar kısa zamanda, böylesine bir mantalite değişikliğinin olmasını 
da biraz şüpheyle karşılamakta haklıyız sanıyorum. 

Ayrıca, özelleştirmede, en önemli konulardan biri de, uygulama konusudur. Şimdi, Türkiye'de 
öyle bir hava var ki, bu kanun çıktığı takdirde, her şey düzelecek; ekonomi düzelecek ve bir anda 
özelleştirmek suretiyle KİT kamburlarından da kurtulacağız... Hayır arkadaşlar, böyle bir şey yok. 

Bu yasa tasarısı, bugünkü Hükümete, sadece, özelleştirme yapması konusunda bazı yetkileri 
tanımış, bazı kıstasları tespit etmiş olacaktır. Ancak, uygulama, bambaşka bir husustur. Her şeyden 
önce, uygulamayı yapacak olan hükümetin bir güvenirlik vermesi lazım; inandırıcı olması lazım, 
bu konuda siyasî iradeyi bütün gücüyle ortaya koyması lazım; ama, daha dün burada şahit olduğu
muz bir olay, bu Hükümetin, bu özelleştirme programını gerçekleştiremeyeceğini açık bir biçimde 
ortaya koymuştur. Hükümet, bir kanadının tutumu nedeniyle, hele 3 üncü madde kabul edildiği tak
dirde, Özelleştirme Yüksek Kurulunun oybirliğiyle karar alması hususu getirildiği takdirde, özel
leştirmeye başlayamayacaktır. Bu bakımdan, daha önceki görüşmelerimizin ışığında, SHP kanadı
nın, özelleştirmeyi başka maksatlarla kullanmasına engel olmak amacıyla, bu maddedeki "oybirli
ği" kararının, "ekseriyef'e dönüştürülmesi şarttır. 

Çok değerli arkadaşlarım, konunun, Anayasa... 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AY KON DOĞAN (İsparta)- O konu 3 üncü maddeyle ilgi

li Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Sayın Güner, o bahsettiğiniz, 3 üncü maddeyle ilgili. Bakın, sabahtan beri hiç ko

nuyla ilgili konuşmuyorsunuz. Grup sözcüsü olduğunuz için sözünüzü kesmiyorum; ama, biraz so
rumluluk da siz duyun arkadaşlar. 

ENGİN GÜNER (Devamla)- Hep konuyla ilgili konuşuyorum; çünkü, 2 nci maddede de Özel
leştirme Yüksek Kurulu geçiyor. Ben, ne konuştuğumu çok iyi biliyorum Sayın Başkan, lütfen mü
dahale etmeyin. 

BAŞKAN- Bakın arkadaşlar, buraya çıkan kişi, konuya bağlı konuşmak zorundadır. Yani, 2 
nci maddede, 3 üncü maddeyi tartışıyorsunuz. 

ENGİN GÜNER (Devamla)- 2 nci madde hakkında konuşuyorum, 3 üncü madde hakkında 
da arkadaşlarım konuşacaklar. 

BAŞKAN-O zaman, onlar konuşsun efendim. 
ENGİN GÜNER (Devamla)- Sayın Başkan/müsaade ederseniz, devam edeyim. 
Özelleştirme konusunda, uygulamada, söylediğim gibi, çok büyük kaygılarımız vardır. Bu Hü

kümetin, bu özelleştirmeyi gerçekleştireceğinden büyük endişelerimiz vardır; ama, özelleştirme, 
milletin arzusu doğrultusunda, bu memleketin özlemi olan ekonomik refahın sağlanması için mut
laka gerçekleştirilmesi gereken bir husustur. Biz de, bu görüşle, sorumlu muhalefet duygusuyla, bu 
Özelleştirme Tasarısını desteklemekteyiz. 
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Şurada iki kere yoklama yapıldı, çoğunluğu temin edemediniz; ama, gerekirse, biz Anavatan 
Partisi Grubu olarak geliriz ve bu tasarının kanunlaşmasını sağlarız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- KİT'leri 1984'ten beri sizler mahvettiniz, anasını ağlattınız 
KİT'lerin!.. 

ENGİN GÜNER (Devamla)- Zaten, bu kanun tasarısına 47 tane değişiklik önergesi getirme
mizin bir nedeni de budur; çünkü, biz biliyoruz ki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) -
BAŞKAN- Lütfen, cümlenizi tamamlar mısınız efendim. 
ENGİN GÜNER (Devamla)-Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
...bu özelleştirme yasasını da gerçekleştirmek, gene Anavatan Partisi iktidarına nasip olacak

tır. 
Bu duygularla, yasa tasarısını desteklediğimizi arz ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Güner. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Derin; buyurun efendim. 
Sayın Derin, süreniz 10 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA AHMET DERİN (Kütahya)- Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesi hakkında Refah Partisi Grubu
nun görüşlerini ifade etmek için huzurlarınızdayım. Bu vesileyle hepinizi hürmetlerimle selamlıyo
rum. 

Benden önce, ANAP Grubu adına konuşan milletvekili arkadaşım, adı geçen yasa tasarısının 
ilkelerinden değil; daha ziyade, ortak olarak Meclisten geçirildikten sonra, nasıl uygulanır, bunun 
ilkelerinden bahsettiler ve kendi katkılarını da ifade ettiler; bunu zabıtlara geçirdiler. 

Biz Refah Partisi Grubu olarak, bundan memnunluk duyuyoruz.KİT'leri batıran ANAP, şu an
da da yok etme mücadelesini veren DYP'ye yardımcı olacağını -SHP'yi saymıyorlar zaten, yok ka
bul ediyorlar- söylüyor. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)-Varız, varız... 

AHMET DERİN (Devamla)- Âdeta bir Anayol'un ilkelerini burada sıralayıverdiler, "yoksa, 
bu yasa çıkmaz" diyorlar, "ancak, bizimle ortak olursanız, bu ilkeleri uygulayabilirsiniz" diyorlar. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun)- Bundan niye rahatsız oluyorsunuz? \ 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Biz, yolumuzu kendimiz çizeriz. 

AHMET DERİN (Devamla)- Adı geçen kanun tasarısının İlkeleri, hakikaten, 1986 yılında çı
kan Özelleştirme Yasasının gerekçelerinden bir farklılık arz etmiyor; çok güzel şeyler; (a) fıkrasın
da diyor ki: "Doğabilecek istihdam azalmaiarıyla ilgili olarak mevcut kanunlarda veya toplu iş söz
leşmelerinde öngörülen tazminatlara ek olarak, 'İş Kaybı Tazminatı'nın verilmesi...". Ne güzel... 
KİT'ler kapatıldıklarında, tasfiye edildiklerinde veyahut bir holdinge, bir yabancı sermayeye satıl
dıklarında, kapı dışarı edilen işçiler, iş kaybı tazminatıyla, hayatiyetlerini devam ettirebilecekler, 
geçimlerini idame ettirebilecekler. 
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Bugün, şu andaki Hükümet, bu kanun tasarısını hazırlayan ve 2 nci maddede ilke olarak iş kay
bı tazminatını vereceğini ifade eden Hükümet, toplu iş sözleşmeleriyle hak edilmiş işçi zamlarını 
bile ödeyememektedir. Nasıl güvenilecek de, işsiz kalan bu insanlar, tazminatlarını alabilecekler? 
Bugün, toplusözleşmeyle müktesep hak haline gelmiş alacaklarını alamayan işçiler, nasıl olacak da, 
devletten tazminatlarını alacaklar; nasıl olacak da, bunlara sahip olacaklar? 

Sonra, maddede "oluşabilecek tekelci bir yapının olumsuz etkilerinin önlenmesi" ilkesi geti
rilmiş. Bu, yasanın bir tekelci yapı oluşturacağını peşinen kabul etmek demektir. Kanun tasarısının 
ileriki maddelerinde -tekelci bir yapı oluşursa- bu konuda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkili kı
lınmış. Bu Hükümet, "antikartel yasası çıkarılır" şeklinde bir esas dahi getirebilme, tasarıya koya
bilme cesaretini gösterememiş veyahut da bir hile yapmış ve "meydana gelen bir tekelleşme varsa, 
buna mani olunur" şeklinde bir hüküm koymuş. 

Burada, bir de yetki devri var. Aslında, Anayasaya aykırı olan maddelerden birisi de, 2 nci 
maddedir. Anayasa, "yetkiler devredilemez" demesine rağmen, burada, yasama yetkisi, âdeta yü
rütme organına devredilmektedir. Böylelikle de, Anayasa Mahkemesine başvurulduğunda, bu yasa 
mutlaka iptal edilecektir. 

"Stratejik konularda devletin sahip olabileceği imtiyazlı hisse oluşturulması" hususu da, ayrı 
bir yasa gereği olması gerekirken, yine, Özelleştirilme Yüksek Kuruluna yetki verilmesi şekliyle, 
âdeta yasalaştırılmaktadır. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya)- Bugün stratejik konumda olan, yarın stratejik konumda olma
yabilir; bunları nasıl sıralayacaksınız? • ' . • . * 

AHMET DERİN(Devamla)- Stratejik konum, şahsa göre de değişir, siyasî partilere göre de 
değişir. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya)- Kuruluşa göre de değişir. 
AHMET DERİN (Devamla)- Kuruluşa göre de değişir. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya)-Bugün stratejik konumdadır, yarın değildir... Nasıl yapacaksı
nız bunu? 

AHMET DERÎN (Devamla) - Zaten, yapamayışınızın, senelerden beri özelleştirmenin tatbik 
edilememesinin ve kanun hükmünde kararnamelerin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilme
sinin yegâne sebebi, işte, burada yatıyor; belirsizlik var, ilkeler net olarak tespit edilemiyor. 

Yapılacak şey nedir? Hakikaten, şu İktidar, özelleştirme yapmak istiyorsa, her kuruluş için 
belli program dahilinde tek tek yasa getirmesi ve amacını, ilkesini ve bu kuruluşları özelleştirme 
yöntemlerini tespit ederek bunu yapması gerekir. Örnek aldığımız, örnek olarak gösterdiğimiz İn
giltere'de, 1970'lerde, başlayıp 1990'lara kadar olan dönemde özelleştirilen 16 tane KİT'in her biri
sinin özelleştirilmesi, ayrı birer kanunla yapılmıştır. 

Hakikaten, şu Parlamentoda, özelleştirmenin karşısında olan, devletin hâlâ kapı çerçeve yap
masını isteyen hiçbir parti yok. Buradaki karşı oluş, yöntemedir, sistemedir; belli yetkilerin, sultan
lara bile verilmemiş bir hakkın 5 kişiye devredilmesinedir, önceliklerin tanınmamasınadır. 

Bakın, üç yıldır kamu iktisadî teşekküllerinin hesaplarının denetiminde çalışıyoruz. 1986'dan 
bu yana, Kamu Ortaklığı İdaresine devredilen kuruluşların, yani özelleştirme kapsamına alman ku
ruluşların hepsi, sahipsiz bırakılmış. Özelleştirileceği için orada çalışan bürokratın, orada çalışan 
işçinin "ne zaman kapı dışarı edileceğim" diye düşündüğü bir ruhî yapı içerisinde o kuruluşa fay-
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dalı olması mümkün değildir. İyi inceleyin, Kamu Ortaklığı İdaresine, özelleştirme için tevdi edi
lip de bugüne kadar özelleştirilememiş kuruluşlar, tevsi yatırımlarını bile yapamamışlar. KİT Ko
misyonunda üç senedir "sermaye artırımı yapılmalıdır" diye tavsiye kararı verilmesine rağmen, 
Hazine "Kamu Ortaklığı İdaresine devretmişiz, biz o kuruluşu özelleştireceğiz; bu açıdan biz ona 
sermaye artırımı yapamayız" diyor. Böyle olunca ne oluyor; kuruluş, 1986 yılından itibaren başlı
yor özelleştirmeyi beklemeye; ta 1994 yılına gelmişiz, aradan sekiz yıl geçmiş... Dünya o kadar 
hızla ilerliyor ki, teknoloji o kadar hızla ilerliyor ki, bir yllda teknolojilerin değiştiği olabiliyor. 

1989 yılında üretime başlayan PETLAS'ın, bugün, teknolojisinin geri kaldığını, İktidarın yet
kilileri ifade ediyor. Bu açıdan, yapılacak özelleştirmeden hangisi bu Hükümete daha fazla para ge
tirecekse... Biz, "verimlilik, serbest piyasa ekonomisi oluşsun" diye bu özelleştirmenin yapıldığına 
inanmıyoruz. / 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Derin, rica ediyorum Son cümlenizi söyler misiniz. 
AHMET DERİN (Devamla)- Benim müddetim var mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN- Süre bitti efendim. 

AHMET DERİN (Devamla)- Süre bittiyse hatırlatın efendim, bağlarım. 

BAŞKAN- Konuşmanız kesildi, ben size ek müddet verdim. Son cümlenizi söyleyin. 
AHMET DERİN (Devamla)- Son cümlemi söyleyeceğim. 
BAŞKAN-Evet efendim. 
AHMET DERİN (Devamla)- Biz, özelleştirmenin karşısında değiliz. Özelleştirilecek KİT'leri 

hakikaten Hükümet tespit etmeli; ancak, Kamu Ortaklığı İdaresine bugüne kadar terk edilmiş olan 
ve özelleştirme kapsamına alınmış bulunan 126', ya yakın KİT'le ilgili bu hükmü kaldırınız. Hangi
sini özelleştirecekseniz tespit ediniz; ama, belli bir müddette yapabileceği kadarını Kamu Ortaklı
ğı İdaresine veriniz. Diğerlerinin yeniden yapılandırılmasını ve rehabilitasyonunu sağlayınız. Bat
mış bir kuruluşu, ne yabancı sermayeye ne de yerli sermayeye satamazsınız; öldüm fiyatına gide
cektir. Bu açıdan, özelleştirme adına... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Derin, ikinci ek süreniz de doldu; lütfen, cümlenizi tamamlayın. 

AHMET DERİN (Devamla)-... tüm kuruluşları perişan etmeyelim, devleti yok etmeyelim di
yor; hepinizi hürmetlerimle selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Derin. 
Şahsı adına, Sayın Algan Hacaloğlu; buyurun 

Süreniz 5 dakika. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli üyeler; Özelleştirme Yasa Tasarı

sının 2 hci maddesi üzerinde, şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinize saygılarımı sunuyo
rum. 

Yasa tasarısının en önemli maddesi olan 1 inci madde kabul edildi. O açıdan, tasarının bun
dan sonraki tartışmalarının önemi, benim yönümde^büyük ölçüde azaldı; o nedenle de üslubumu 
biraz yumuşatacağım; çünkü, 1 inci madde, özelleştirmenin kapsamıyla ilgiliydi, amacıyla ilgiliy- v 

di. 
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Eğer bu tasarı yasalaşırsa, Hükümetin eline son derece sınırsız bir yetki verilmiş olacaktır. Ya
ni, bu yasayla, ülkenin bundan sonraki ekonomik ve toplumsal yapılanmasının sorumluluğu, Hü
kümetin sırtına ağır bir yük olarak yüklenmiş durumdadır. Bu yasayı doğru kullanırlarsa, yararlı 
olabilir; ama, bu yasayla verilmiş olan çok geniş yetkiler, eğer şuursuz bir şekilde kullanılırsa, ke
sinlikle bunun altında kalırlar; onu ifade ediyorum. 

2 nci madde, uygulamalarla ilgili. Burada, 2 tane kapan var; maddenin 2 bendi, açık ve net şe
kilde Anayasaya aykırıdır. Eğer, bu maddelerde düzenleme yapmazsanız, ben -eğer, Anayasa Mah
kemesine götürme imkânını bulabilirsek- bu yasa tasarısının Anayasa Mahkemesinden geri döne
ceğine inanıyorum. 

Bunlardan biri, 

(d) bendiyle ilgili. Daha evvel özetledik, belirttik; tekelllcşmeyle ilgili bu bentte, oluşacabile-
cek tekelci bir yapının olumsuz etkilerinin önlenmesinden söz ediliyor; yani, tekelleşmenin oluşa
bileceği ve özelleştirmenin, tekelleşmeye neden olabileceği kabul ediliyor. Bu anlayış, Anayasanın 
167 nci maddesinin ruhuna aykırıdır. Bu ifade, tekelleşmeyi önleme hususunda Anayasanın özün
de yerini alan, ifadesini bulan duyarlılığı karşılamaya yeterli değildir; o kanaatteyim. 

Esasında, eğer, 1 inci maddede kabul ettiğiniz çerçevede uygulamaya girerseniz, o kadar çok 
alanda tekelleşme yaratma durumu mevcut olur ki, ben, geneli üzerindeki ilk konuşmamda da be
lirtmiştim -kamunun elindeki sanayi tesislerini bilenlere şimdi şöyle bir baktım, Sayın Gölhan'ı 
gördüm; yani, sayın bakanlar arasında daha niceleri var; bunlar, bu kurumların tek tek herbirini gör
müş değerli bakanlarımızdır- bunların, özelleştirme süreci içinde bir firmaya geçmesi halinde, bir 
gruba geçmesi halinde, tekel oluşmaması mümkün değil. Bu yasanın özünde, bunu engelleyecek 
herhangi bir şey yok. 

İkinci husus, (h) bendiyle ilgili; yani, tabiî kaynakların, belli bir süre için sadece işletme hak
kının devredilmesi meselesi. Anayasanın 168 inci maddesi, hangi tabiî servet ve kaynak üzerinde 
özel girişimcilere tasarrufta bulunma yetkisi verileceğini ifade eder; burada onu belirtmediniz. O 
nedenle de, bu yasa tasarısı, eğer buradan geçerse, Anayasa Mahkemesinde takılacaktır. 

Bankaların özelleştirilmesi... Evet, daha evvel ki konuşmamda da söyledim; yapın. Yapın; 
ama, Halk Bankasını, Ziraat Bankasını, esnafa ve köylüye yönelik ihtisas bankasına dönüştürün, 
özel yapıya kavuşturun, ondan sonra tümünü özelleştirin. Bu 2 bankaya da böyle bakın diyorum; 
ama ondan evvel bu bankalar üzerinden vurulan vurgunların hesabını da şöyle bir ortaya koyun. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Lütfen, son cümlenizi söyler misiniz... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla)- Peki efendim. 
Son nokta, imtiyazlı hisse meselesi. Ben buradan Sayın Bakanıma soruyorum: Lütfen, bu kür

süye çıksınlar, stratejik kuruluşlara ilişkin imtiyazlı hisseyle ne ifade edilmek istenildiğini bir an
latsınlar da, insanlarımız şöyle gönül ferahlığıyla, "bakınız, Hükümet bu stratejik kuruluşların..." 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)-Tasarıda yazıyor. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla)- Bütün metni okudum, nerede yazdığını bulamadım. 

BAŞKAN- Sayın Hacaloğlu, rica etsem, lütfen bitirseniz konuşmanızı. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla)- İmtiyazlı hisseyle bir veto yetkisi mi vardır, yönetimde 

özel bir erk mi vardır? 
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Bir de altın hisse çıkıyor şimdi. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla)- Yoksa, "golden share" denilen altın hissenin bizim Tica
ret Hukukumuzda çok açık seçik bir tanımı yoktur; bunu buraya yazmaktan niye kaçınıyoruz? 

Son cümlemi söylüyorum Sayın Başkan. Esasında, 1 inci maddede de belirttiğim'gibi, lütfen, 
uygulamada stratejik mal ve kamusal yarar amaçlı hizmetlerin özelleştirilmesini yüzde 40'la sınır
landırın, o çerçeveye lütfen sadık kaim; yabancılara yönelik özelleştirmeyi de, bu. kuruluşlar için, 
yüzde 30'la sınırlı tutun. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN-Teşekkkür ederim Sayın Hacaloğlu. 
Sayın Uluç Gürkan, buyurun efendim. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Konuşma hakkımı, Sayın Hasan Basri Eler'e veriyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN- Tamam, verebilirsiniz. 
Buyurun Sayın Eler. 

Süreniz 5 dakikadır efendim. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne)'- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinize saygılarımı 

sunarım. 
Özelleştirme uygulamalarında dikkat edilecek hususlar hakkında benim da bazı şahsî önerile

rim olacak. 
Özelleştirme yapılmasında, vatandaşlarımıza, çalışanlarına ve sermayedarlarımıza öncelik ta

nıyalım. Arjantin, Yeni Zelanda ve Rusya'da bunun örneğini gördük. Eğer bu yatırımlar da sadece 
iç pazarlara yönelecekse, bu özelleştirmeden istenen fayda sağlanamaz. 

Bizim, en büyük telekomünikasyon şirketlerimizin, yani Netaş, Teletaş ve Simko şirketlerinin 
sermayesinin önemli bölümü -bildiğiniz gibi- yabancılara aittir. Bu 3 şirketimiz, şu anda, Orta As
ya ve Rusya pazarlarında, Batılı rakiplerinden daha ucuz ve kaliteli ürün satmaktadırlar; ama, on
ların Batılı ortakları olan Northern, Telecom, Alcatel ve Siemens, ülkelerdeki şirketlere verdikleri 
finansman kredilerinde, kendilerine bağlı Türk şirketlerine pay vermemekte, Türk ortaklarını açık
ça engellemektedirler. Eğer, bundan sonraki özelleştirmelerde, yabancı şirketler, bizi bu şekilde en
gelleyecek ve sınırlayacaksa, öyle bir özelleştirmeye karşı olmalıyız. 

Özelleştirmede öncelik, Türk vatandaşına işçi ve işadamlarına, sonra, yabancı ve Türk ortak
larına, en son olarak da yabancı şirketlere verilmelidir. 

Özelleştirmede unutulan bir nokta da, çevre korumasına ne ölçüde uyulacağının denetimidir. 
Yabancılar, yatırımların bulunduğu yerlerin ekolojik dengesine zarar vermemelidirler. Gerek 
GATT Antlaşmasında gerekse gümrük birliği mevzuatında Türk ekonomisinin bu temellere otur
tulması gerekmektedir. Bunu istemek de, bizim en büyük hakkımızdır. 

Yabancıların hangi ölçüde teknoloji transferine gidecekleri de çok önemlidir. Bugün ekono
mik bakımdan çok zor durumda olan Doğu Avrupa ülkeleri bile, yabancılara teknoloji transferin
de, çevrenin korunması konusunda ağır şartlar koymaktadırlar. Hatta, yerel yönetimlere, yatınmm 
bulunduğu yöreye önemli ölçüde altyapı yatırımı yapması önkoşulunu getiriyorlar. 

Özelleştirmede, tüketici de korunmalıdır; belli sektörlerde belli kartellerin oluşumuna fırsat 
verilmemelidir. Oysa, henüz daha tüketicimizi koruyacak bir yasamız yoktur. 
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Özelleştirilecek kuruluşlarda, Hükümet, yabancı iş sahiplerine, Türk işçi ve yöneticisine ne öl
çüde yer verileceği konusunda bir kota koymayı düşündü mü? Yoksa, bu konuda tüm inisiyatifi ya
bancılara mı bırakacak? 

Bazı sektörlerde, -örneğin, otomotiv sektöründe olduğu gibi- yabancı ana şirketler, hangi pa
zarlara yönelineceği konusunda tüm kontrolü elinde tutuyor, belli ülkelere mal satma konusunda 
engeller çıkarıyor. Bu konuda, ciddî tedbirlerin, Hükümetçe alınmadığını görüyorum. Ulusal ege
menliğin bu kadar sınırlandırılmasına, insanın inanası gelmiyor. 

Ayrıca, bugünkü bürokrasi ve devlet yapısı, özelleştirmenin getireceği yeni sisteme sahip de
ğildir. Özelleştirme, altyapı ister, ciddî eğitim ve yapılanma gerektirir. Ben, Türkiye'nin bu konu
da hazırlıklı olduğuna inanmıyorum. 

Son olarak, en önemli husus da, ülkenin savunmasına ilişkin stratejik mallan üreten tesislerin 
yabancılara satılmasının son derece sakıncalı olduğudur; buna sınırgetirilmeli. Bizim Programımı
za, Cumhuriyet Halk Partisinin Programına göre, yabancılara verilecek pay, yüzde 30'u ve yine bu 
tesislerdeki özelleştirme oranı da yüzde 40'ı geçmemelidir. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel burada konuşan DYP'li ve ANAP'h sözcü arkadaşlarımı din
ledim ve burada dikkatimi çeken ve beni açmaza düşüren önemli bir konu oldu. Hem Doğru Yol 
Partisindeki hem de ANAPtaki arkadaşlarıma şunu soruyorum: Geçmişte, DYP iktidarı, Tevfik Er-
tüzün'ün başvurusuyla, ÇİTOSAN 'in satışının iptali için dava açmıştı. Yine, SHP de, USAŞ'ın 
özelleştirilmesiyle ilgili bir iptal davası açmıştı. Bu konuda açılan iptal davası da kazanıldı; ama, 
ne yazık ki, bu Hükümet, İktidara geldi, kendi açtığı davanin sonuçlarını uygulamadı; yani, bu Hü
kümetin kendisi hukuka saygılı değil. Biz hukuk devletiyiz. (CHP ve RP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) Buna, nasıl cevap verecekler? 

Yine, aynı şekilde, Atilla Hun arkadaşım, birçok defa, İğdır İplik Fabrikasının özelleştirilme
si sırasında yapılan yolsuzlukları ifade etti; bu konuda ne cevap verecekler? 

Ö nedenle, bu konulan gündeme getirirken, geçmişte söylenenler unutulmamalı. Özelleştirme 
mi yapılacak, özerkleştirme mi yapılacak, demokratikleşme mi olacak, güzelleştirme mi olacak, 
yoksa, günü kurtarmak için savuşturma mı yapıyorsunuz? Bunlan, burada belirtmeniz gerekir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
AHMET SAYIN (Burdur)- Kanun ne diyorsa, onu yapacağız. 
BAŞKAN- Sayın Eler, süreniz bitti. Lütfen, son cümlenizi söyler misiniz efendim. 
Buyurun, son cümlenizi söyleyin; rica ediyorum... 
HASAN BASRİ ELER (Devamla)- Aynca, Sayın Başkanımın müsamahasına bağlı olarak, şu

nu belirtmek istiyorum: Şu andaki oturumu yöneten Sayın Başkanımız, ATV'deki bir0programda, 
özel sektör kuruluşları ödedikleri vergiyi açıklarken, işçinin ödediği Gelir Vergisini de kendileri 
ödüyonnuş gibi gösteriyorlar diye, Sabancı'ya karşı bir tartışma açmıştı. Kendisini bunun için kut
luyorum; ama, Partisi şu anda aynı duyarlığı göstermiyor. Onlar eğer işçinin ödediği vergiyi de bu 
hesaba katıyorsa, o zaman KİT'lerin de ödediği vergiyi aynı gerekçeyle hesaba almak lazım ve 
elimdeki hesaplara göre KİT'ler, Türk ekonomisine bu konuda 27 trilyon liralık katılım yapıyor; 
bunu nasıl izah edeceklerdir? İşte, bu konudaki canlı şahidimiz, şu anda Meclisi yöneten Sayın Baş
kanımızdır; kendileri buna cevap versinler. (CHP ve RP sualanndan alkışlar) 

O nedenle sizlere verilen işaret.. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

- 6 0 -



T.B.M.M. B : 2 5 27 .10 .1994 0 : 3 

BAŞKAN- Sayın Eler, daha fazla süre veremeyeceğim; lütfen son cümlenizi söyleyin» 

HASAN BASRİ ELER (Devamla)- ANAP'lı ve DYP'li değerli arkadaşlarım ve anlayamadı
ğım sosyal demokratlar; işaret size Ağadan verilmiştir; onun için buna karşı gelemezsiniz, bunu çı
karmak mecburiyetindesiniz, çünkü, diyet borcunuz var. Hayırlı olsun!.. (CHP ve RP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Eler. 

Madde üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Maddeyle ilgili önergeler vardır; okutacağım; yalnız, 
madde iki fıkradan ibaret olduğu için, ancak 8 önergeyi işleme koyabiliyoruz. 

Önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı, Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 2 nci 
maddesinin (h) bendinin aşağıda yer verilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul Ali Er 
İstanbul İçel 

Refik Arslan Abbas İnceayan 

Kastamonu Bolu 
Mustafa Kılıçaslan 

Sakarya 
Madde 2. (h)- "Tabiî kaynakların, belli bir süre için sadece işletme hakkının kiraya verilme

si." 

BAŞKAN-Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Özelleştirme Yasa Tasarısının 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), 
(d), (f) bentleri ile son paragrafın aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öneriyoruz. 

Gereğini saygılarımızla dileriz. 
Uluç Gürkan ' Mustafa Yılmaz 

Ankara Gaziantep 
Ender Karagül İstemihanTalay 

Uşak İçel 
Ali Uyar 

Hatay 

MADDE 2.- (b), (c), (d) ve (0 bentleri ile son paragrafı: 
b) Kuruluşların özelliklerine ve içinde bulundukları şartlara göre 3 yıl süreyle el değiştirme ve 

üretimi durdurma yolu kapalı olmak üzere özelleştirme yöntemlerinin belirlenmesi, 
c) Özelleştirme uygulamalarından elde edilecek gelirlerin öncelikle KİT'lerin rehabilitasyon 

ihtiyaçları için kullanılması, genel bütçe harcamaları ile iç ve dış borçların takasında kullanılma
ması, 
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d) Tekelci bir yapının oluşmasının önlenmesi, 

f) Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde; Eximbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası ile Eti-
bank'ınj madencilik bölümü dışında kamu bankalarının da süresi 1 yılı aşmamak üzere öncelikle 
özelleştirilecek kuruluşlar arasına alınması, 

Son paragraf: "ilkeleri bağlayıcıdır" 
Gerekçe: 

Özelleştirme uygulamalarında, yasada tanımlanan ilkelerin bağlayıcılığı kaçınılmazdır. Aksi 
takdirde, öngörülen ilkeler uygulamada havada kalabilir, tikeler çerçevesinde de, dünya deneyimi
ne uygun düzenlemelerin yapılması kaçınılmazdır. 

Bunlardan birincisi, özelleştirme gelirlerinin öncelikle kamu ekonomik kuruluşların rehabili
tasyon ihtiyaçlarının karşısında kullanılması gerektiğidir. Böylece, ekonominin gözardı edilemeye
cek bir gerçeği olan KİT'lerin iyileştirilmesi olgusu kavranmış olacaktır. 

Unutmamak gerekir ki, Dünya Bankasının Türkiye'nin özelleştirme programına destek olmak 
üzere açmayı öngördüğü 100 milyon dolarlık kredi, KİT'lerin rehabilitasyon ihtiyaçları, gözardı 
edildiği için ertelenmiştir. Hükümetin bu konuda Dünya Bankasını dahi küstürmeyi göze alan ve 
hangi amaca hizmet ettiği belirsiz inadının kırılması gereklidir. 

Bu arada, özelleştirme gelirlerinin bütçe açıklarının kapatılmasında kullanılmasının önlenme
si, yalnızca bütçe harcamalarında kullanımdan kaçınarak sağlanamaz. Bu gelirlerin iç ve dış borç
ların takasında da kullanılmaması gerekir. Oysa yasa tasarısının geçici 9 uncu maddesiyle, gelirle
rin kulllanımı borç takasına açılmaktır. 

Özelleştirmede vazgeçilmez bir ilke de, kamu tekelinin yıkılmasıdır. Bu ilke, hiç kuşku yok 
ki, beraberinde kamu tekellerinin yerine, özel ve yabancı tekellerinin oluşmasının önlenmesini de 
içermektedir. Bu bakımdan, özelleştirme sürecinde, tekelci yapıların oluşabileceğini varsayan bir 
anlayış olmamalıdır. 

Kamu bankalarının özelleştirilmesinde, köylüye ve esnafa hizmet veren bankalar ile ihracat 
kredilerinin hariç tutulması, ekonominin gereklerinin yanı sıra gelir dağılımının iyileştirilmesi ve 
bölgelerarası gelişmişlik farklarının giderilmesi, politikaların doğal sonucu sayılmalıdır. Etibank'ın 
madencilik bölümünün de özelleştirme kapsamı dışında kalması, ulusal devlet olma yönünde stra
tejik bir tercihtir. 

, Bu arada, özelleştirme uygulamalarında üretimin devamının güvence altına alınması önemli
dir. Türkiye'nin mevcut ekonomik koşullarında, hangi malı kimin ürettiği kadar önömli olan bir ter
cih, bizatihi o malın üretilmesidir. Oysa, Türkiye'nin bugüne kadarki pratiğinde, el değiştirmeler 
yoluyla, özelleştirilen kuruluşta üretim durdurulmakta ve kuruluşun gayri menkulleri üzerinden 
spekülatif kazançlar zorlanmaktadır. ; • ' 

Gerçekten de bazı KİT'ler arsa bedelini bile karşılamayacak kadar düşük fiyatlarla satışa çıka
rılmaktadır. Bu nedenle, tesis kapatılmakta ve arsa üzerine konut yapılarak, çok daha yüksek spe
külatif kazançlar peşinde koşulmaktadır. Bu olay, siyasî iktidarın, siyasî yandaşlarını ödüllendir
mek olarak adlandırılabilir ancak, hiç kuşku yok ki, özelleştirme sayılamaz. Bu nedenle, el değiş
tirmelerin, üç yıl süreyle yasaklanması yoluna gidilmiştir. 

' • • • • i • 

El değiştirmelerin yasaklanması konusuyla ilgili kararlar da Anayasa Mahkemesi tarafından 
geliştirilen içtihatlar doğrultusunda bir düzenlemedir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, Özelleştirme Yasa Tasarısının 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıda
ki gibi değiştirilmesini öneriyoruz. 

Gereğini saygılarımızla dileriz. 

H.Uluç Gürkan 

Ankara 

Ender Karagül 

Uşak 

Mustafa Yılmaz 

Gaziantep 

M. İstemihan Talay 
İçel 

Ali Uyar 

Hatay 

MADDE 2, İkinci fıkra: Yukarıda belirtilen amaç ve ilkelere bağlı olarak. 
Gerekçe: Hükümet tasarısı, anılan fıkrada büyük ölçüde Başbakana bağlı bulunan Özelleştir

me Yüksek Kuruluna geniş yetkiler vermektedir. Bu yapısıyla, tasarı, adı yasa olmakla birlikte, ru
hu ve özü bakımından daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından beş kez iptal edilen yetki yasala
rının aynen tekrarı niteliğini kazanmaktadır. 

Anayasa gereği, Özelleştirme Yüksek Kuruluna verilen yetkinin sınırlarının kesin hatlarıyla 
çizilmesi kaçınılmazdır. 

Bu bakımdan, özelleştirme önceliklerini ve kamu ekonomik kuruluşlarının tabi olacağı özel
leştirme uygulamalarının esas ve usulleri belirlenirken, yasanın 1 inci maddesi ile 2 nci maddesi
nin birinci fıkrasında tanımlanmış bulunan amaç ve ilkelere bağlılığın kesinleştirilmesi gerekir. 

Bu amaç ve ilkelerin, tasarıda olduğu gibi, Özelleştirme Yüksek Kuruluna, göz önünde tutu
lacak bir doğrultu olarak verilmesi yeterli değildir. Ruhu bakımından da Anayasaya aykırı bir sı
nırsız yetki biçimindedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı tasarının 2 nci maddesi ikinci fıkrasında yer alan "kuruluş

ların nitelikleri" ifadesinin, "kuruluşların nitelikleri, kapasiteleri ve amaçları" şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı Şaban Bayrak 
Konya Kayseri 

Zeki Ünal Salih Kapusuz 
Karaman Kayseri 

Ahmet Derin Şinasi Yavuz 
Kütahya Erzurum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 720 sıra sayılı tasarının 2 nci maddesi ikinci fıkrasında yer alan "özelleş

tirme uygulamalarına ilişkin" ifadenin, "özelleştirme, özerkleştirme ve rehabilitasyon uygulamala
rına ilişkin" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı Salih Kapusuz 
Konya Kayseri 
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Şaban Bayrak 

Kayseri 

Ahmet Derin 

Kütahya 

Zeki Ünal 

Karaman 

Şinasi Yavuz 

Erzurum 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 720 sıra sayılı tasarının 2 nci maddesi ikinci fıkrası sonuna aşağıdaki ifa
denin getirilmesini arz ve teklif ederiz. 

ustafa Ünaldı 
Konya 

Zeki Ünal 

Karaman 
Salih Kapusuz 

Kayseri 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Ahmet Remzi Hatip 

Konya 

Teklif: 

Yine, bu kurul, özelleştirmenin bir yağma, bir peşkeş çekme şekline dönüşmemesi için bütün 
tedbirleri almayı ilke edinir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesi için gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Algan Hacaloğlu Mehmet S evi gen 
İstanbul İstanbul 

Adnan Keskin Haydar Oymak 
Denizli Amasya 

İbrahim Özdiş 

' Adana 

Tasarının 2 nci maddesi için önerilen değişik metin: 
MADDE 2.-Özelleştirme uygulamalarında; 
a) Doğabilecek istihdam azalmaları ile ilgili olarak, mevcut kanunlarda ve/ veya toplu iş söz

leşmelerinde öngörülen tazminatlara ek olarak, "iş kaybı tazminatı" rim verilmesi, 
b) Bu yasa ile öngörülen öncelikler, kurallar, sınırlamalar ve ilkeler kesin olarak gözetilmek 

kaydıyla, kuruluşların özelliklerine ve içinde bulundukları şartlara göre, özelleştirme yöntemleri
nin belirlenmesi, 

c) Özelleştirme uygulamalarından elde edilecek gelirlerin sadece; 

Kamu ekonomik girişimlerinin teknolojik yapılanmaları için gerekli giderler, 
Bu kuruluşlarla ilgili modernizasyon, rehabilitasyon, darboğaz giderme, idame ve rasyonel 

tevsi at yatırım giderleri, 
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İş Kaybı Tazminat Giderleri. 

Özelleştirme sürecinde işini kaybedenlerin, yeni iş alanları için eğitim giderleri, 

Özelleştirme işlemlerinin ve bu sürecin gereksindirdiği geçici kurumların zorunlu giderleri,' 
Özelleştirilecek kuruluşlarla ilgili, özelleştirme sürecinde, devletin, bu kuruluşlara mevcut 

sermaye, görev zararı ve diğer borçları dışındaki giderler için harcanması, 
d) Özelleştirme sonucu özel tekeller, kartelleşmeler oluşmaması. 

e) Mülkiyetin tabana yayılması ilkesi paralelinde, gereken hallerde, yönetim, sorumluluk ve 
yetkilerini üstlenebilecek ortak grubun temini, 

f) Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde, TC Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Eximbank dı
şındaki bankaların öncelikle, özelleştirilecek kuruluşlar arasına alınarak, süratle özelleştirilmeleri
nin sağlanması, 

g) Stratejik mal ve kurumsal hizmet üreten kamu kuruluşlarıyla ilgili 1 inci maddede yer alan 
ilke ve özelleşebilecek pay ile ilgili sınırlamalar geçerli olmak kaydıyla, stratejik ve diğer önemli 
alanlarda, devletin sahip olacağı imtiyazlı hisse oluşturulması, 

h) Bor tuzları, taşkömürü, radyoaktif minareller ile stratejik nitelikli "enerji kaynaklan, linyit 
ve metal madenleri" dışındaki tabiî kaynakların rezerv durumlarına göre, her bir kaynak için ayrı 
ayrı belirlenecek sınırlı süreler için, sadece işletme hakkının verilmesi suretiyle özelleştirilmesi, 

ı) Özelleştirme işlemlerinin değer saptaması ve hangi yöntemle yapılırsa yapılsın, tüm satış sü
recini de kapsamak üzere açıklık içinde yürütülmesi, 

i) Özelleştirme uygulamalarında, millî güvenlik ve kamu yararının gerektirdiği durumlar ha
riç, kamu kurum ve kuruluşları ile mahallî idarelere, mal ve hizmet üretim tesislerinin devrinin ya
pılmaması, 

ilkeleri esas alınır. 

Gerekçe (Madde 2) : 

Bu maddede özelleştirmeden beklenen faydanın sağlanabilmesi için gerekli ilkeler, Yasanın 1 
inci maddesinin, amaç, kapsam ve anlayışına sadık kalınarak belirlenmiştir. 

Özelleştirme uygulamalarından elde edilecek gelirlerin, sadece, harcanabileceği alanlar belir
lenerek, hükümetlerin, bu gelirleri dolaylı yollardan, amaç dışında kullanmalarının önüne geçil
mekte, gelirlerin, özelleştirmeden beklenen yeniden yapılanmayı sağlaması güvence altına alın
maktadır. 

Mevcut tasarıdaki, "oluşabilecek tekelci yapı" ifadesi, özelleştirmenin tekelleşmeye açık kapı 
bırakabileceği, oluşacak olumsuzlukların sonradan giderilmesinin amaçlanacağı gibi sağlıksız yak
laşımı öngörmekte, oysa özelleştirmede, hiçbir şekilde özel tekellerin ve kartelleşmenin oluşumu
na katkı sağlanmamalıdır. 

Özelleştirilecek bankalar arasına, TC Ziraat Bankasının dahil edilmesi, ülkenin en düşük ge
lirli, ekonomik açıdan en gelişmemiş kesimini oluşturan, küçük tarım üreticisini, çiftçiyi, tefeciye 
tutsak etmek, tarım sektörünün gelişmesini, olgunlaşmamış olan serbest pazar dinamiklerine terk 
etmek anlamına gelecektir. 

Halk Bankası da, benzeri şekilde, küçük esnaf ve zanaatkar için eş önem ve anlamdadır. 
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Bu iki banka, söz konusu kesimlerin gereksinimleri ve sektörel kalkınmalarına yönelik ihtisas 
bankalarına dönüştürülmek kaydıyla, devlet bankası olarak işlevlerine devam etmelidir. 

, İhracat sektöründe hamlenin ve yeni dış pazarlar geliştirebilmenin zorunlu koşullarından olan 
Eximbank da etkinleştirilerek, kamu bankası olması özelliğini sürdürmelidir. Diğer tüm kamu ban
kaları, özelleştirilmelidir. 

Doğal kaynaklarla ilgili yaklaşım : 
Ekonomik bağımsızlığa, Anayasanın özüne ve uluslararası pazarlarda göreceli üstünlüğümüz 

olan veya ulusal ekonomi açısından stratejik olan madenlerimizi, uzun vadeli, toplum yararına en 
iyi şekilde değerlendirebilmek anlayışından kaynaklanmaktadır. 

Özelleştirmede sektörel öncelikler, anayasal bir süreç olan beş yıllık kalkınma planları strate
jisiyle uyum içinde belirlenmelidir. Aksi halde, ekonomik kalkınma sürecinin dengeleri tümden bo
zulur. Zaten gündemden düşürülmüş olan planlama, tümüyle devre dışı kalır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Özelleştirme ile ilgili 720 sıra sayılı yasa teklifinin 2 nci maddesinin, Anayasanın 168 inci 
maddesi ile, Anayasanın "Anayasa Mahkemesinin Kararları" başlıklı 153 üncü maddesine aykırı
dır. 

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

Saygılarımızla. 
H.Uluç Gürkan Atilla Mutman 

Ankara İzmir 
M. İstemihan Talay Ender Karagül 

İçel Uşak 
Nami Çağan Mustafa Yılmaz 

İstanbul Gaziantep 

Gerekçe: 
1-Anayasanın 168 inci maddesine aykırılık: 

Anayasanın 168 inci maddesi, "tabiî servetler ve kaynaklar" in. devletin hüküm ve tasarrufu 
altında olmasının yanı sıra, işletilmesi hakkının da. devlete ait olduğu belirtilmektedir. 

İşletme hakkının ortak ya da doğrudan, gerçek ve tüzel kişiler eliyle yapılabilmesi, anılan Ana
yasa maddesi uyarınca, açık bir yasal izni gerektirmektedir. Hu durumda da gerçek ve tüzelkişile
rin uyması gereken şartlar ve devletçe yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ile müeyyideler 
bu yasada gösterilmek durumundadır. Aksi ya da eksik bir düzenleme Anayasaya yalnızca aykırı 
değil, aynı zamanda Anayasanın kesin bir hükmünü yok varsaymak anlamına gelir. 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı yasa teklifinin 2 nei maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi 
"tabiî kaynakların, belli bir süre için, sadece işletme hakkının verilmesi suretiyle özelleştirilmesi" 
ilkesinin göz önünde bulundurulacağını belirtmektedir. Bunun nasıl olacağı belirsizdir. Yasa tasa
rısının özü, ruhu dikkate alındığında, bunun nasıl olacağına, Özelleştirme Yüksek Kurulu ile bu 
Kurulun yetkilerini gönüllü olarak devredeceği Özelleştirme İdaresi Başkanlığı karar verecektir. 
Anılan Kurul ve Başkanlık, yasayla bahşedilen bu genel ve sınırları belirsiz yetkiyle, Anayasanın, 
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Yasama Organına, açık anlatımıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine verdiği görevi üzerine almak
tadır. 

2. Anayasanın 153 üncü maddesine aykırılık: 

Anayasa Mahkemesi... S. sayılı yasa teklifiyle yenilenmek istenilen çok sayıdaki yetki yasası, 
Anayasa Mahkemesinin çeşitli kararlarıyla iptal edilmiştir. Ancak, iptal edilmiş yetki yasalarının 
hükümleriyle benzeşen, hatta aynileşen çok sayıda hüküm, bu yasa teklifiyle, halen görüşülmekte 
olan madde hükmü örneğinde de açıkça görüldüğü gibi yenilenmektedir. Oysa, Anayasanın 153 
üncü maddesi, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını öngörmektedir. İptal edilen bir ya
sa hükmünü, yeniden yasa haline dönüştürmek açıkça Anayasaya ve Anayasa Mahkemesine mey
dan okumaktır. Devlet yönetiminde, bu tür Anayasaya aykırı kabadayılıklara yer olmamak gerekir. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, son okunan önerge anayasaya aykırılık önergesidir; onun 
için, bunu öncelikle oylayacağız. 

Komisyon bu önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Yeterli sayıları yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Efendim, zaten "katılmıyoruz" dediler. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Kaç kişiler Sayın Başkan? 
BAŞKAN- Arkadaşlar, iyi anlayın. Bu önerge, anayasaya aykırılık önergesi, eğer Komisyon 

bu önergeye katılırsa o zaman,.tasarıyı reddetmesi lazım. 
Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz Sayın Başka

nım. 
BAŞKAN- Önergeye, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyor. 
Önerge sahibi Sayın Uluç Gürkan; buyurunuz. 
Süreniz 5 dakika. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle -belki konuy

la ilgili değil ama- şurada, aşağı yukarı akşam oturumuna kadar göstermekte olduğumuz hoşgörü
yü ve anlayışı bozmamayı dilerim. Komisyonun, değişiklik önergelerine "katılıyorum" diyerek, şu
rada önerge sahiplerinin belki kullanacağı belki kullanmayacağı 5'er dakikalık konuşma haklarını 
engellemesi, her maddede 500 maddelik gerekçeyle anayasaya aykırılık iddiasını içeren önergeler 
vermemize yol açar. Aynı süreyi, kazandım zannettiğiniz süreyi kaybedersiniz. Bunu yapmayın, 
bunun gereği yok. Değişiklik önergelerinden ola ki yararlanırsınız. Verilen değişiklik önergeleri
nin hiçbiri engelleme amaçlı değildir; gerçekten, bu yasada yapılması gereken değişikliklerle ilgi
lidir. Şu ana kadar da, anayasaya aykırılık iddiasıyla, ben sadece 13 maddede önerge vermiştim; 
ama, bir gösteri olsun diye, anayasaya aykırılık önergesi verme ihtiyacını hissetmediğim 4 madde 
için de verdim, salı günü hepsini doldururuz ve her biri 500 maddelik gerekçeyle burayı tıkar. Bu
na girmeyelim; şurada bir maddeyi daha hızlı götüreceğiz diye 2 maddeden olmayın. 

Şimdi bakın, şu an konuştuğumuz madde gerçekten anayasaya aykırı bir madde. 2 nci mad
denin (h) bendi "Tabiî kaynakların, belli bir süre için sadece işletme hakkının verilmesi suretiyle 
özelleştirilmesi" diyor. 
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Anayasımn 168 inci maddesi son derece açık "Tabiî servetler ve kaynaklar devletin hüküm ve 
tasarrufu altındadır" diyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop)-Barajları satamayız. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- Bunun anlamı, mülkiyetin yanı sıra, işletme hakkının da, 
devletin olmasıdır. Böyle mi olmalı, doğru mu bu; bunu tartışmıyorum, bir saptama yapıyorum. 
Anayasa böyle diyor, Anayasada bu yazılı. 

1 inci maddenin Anayasa aykırılık iddiasını tartışırken "gelin, Anayasayı, özelleştirmeye uy
gun bir hale getirin, 350 milletvekilli gibi bir çoğunluğunuz var; bunu, kullanın" dedim. Değiştire
ceğiniz üç beş madde, özelleştirmenin, Anayasada altyapısını yapın, yapmazsanız sonucu vahim 
oluyor. 

Bu durumda da, işletme hakkının, gene Anayasaya uygun olarak devredilebilmesi bir yoldan 
mümkün. O da, böyle 2 nci maddenin (h) fıkrasındaki gibi genel, toptancı bir yasal izinle olmaz. 
Özelleştirilmesi öngörülen; yani, işletme hakkının devredilmesi düşünülen tabiî kaynağın her biri 
için, tek tek yasa çıkarmanız gerekiyor; o zaman Anayasaya uygun olabilir. Bunu yapmıyorsunuz, 
toptancı bir izin... Anayasa buna cevaz vermiyor; ya Anayasayı değiştirirsiniz yahut da bu (h) fık
rasından vazgeçersiniz. 

Elbette, bu maddenin bütünü için, sizin "Anayasaya aykırıdır" diye oy vermeniz çok kolay de
ğil; ama, (h) fıkrasıyla ilgili, Sayın Emin Kul ve arkadaşlarının bir önergesi var, o değişikliği ka
bul edin bari. Hiç olmazsa, 2 nci maddeyi Anayasaya aykırı olmaktan kurtarın. O zaman, gerçek
ten siz, samimî olarak, Özelleştirme Yasa Tasarısını çıkarmak istiyorsunuz demektir. Aksi takdir
de, bu yasayı çıkarma konusunda, sizin samimiyetinize inanamıyorum, inatla, ısrarla, göz göre gö
re, Anayasa Mahkemesinin içtihat haline gelmiş o kadar kararına aykırı hükümler getiriyorsunuz; 
yani, burada rol mü yapıyorsunuz Allah aşkına! Özelleştirme Yasa Tasarısından yana gibi görünüp 
oy verip, nasıl, olsa biz burada Anayasa Mahkemesine pas attık, iptal ederler... Yapmak istediğiniz 
bu mu? O zaman niye bizi oyalıyorsunuz? Rolü kime yapıyorsunuz? 

Onun için diyorum ki, gerçekten şimdi sizin bu maddenin bütünü için Anayasaya aykırılık oyu 
vermeniz zordur, güçtür, onu anlıyorum, anlayabilirim; ama, Sayın Emin Kul'un, (h) fıkrasını Ana
yasaya uygun hale getiren bir değişiklik önergesi var... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Gürkan, lütfen cümlenizi tamamlar mısınız. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla)-Tamamlıyorum. 
Sayın Emin Kul'un, (h) fıkrasını Anayasaya uygun hale getiren bir değişiklik Önergesi var, bu

nu kabul edin, ben de sizin samimiyetinize inanayım, yardımcı olmaya gayret edeyim. Aksi takdir
de, ben kendi payıma burada Anayasa Mahkemesine atılan iptal paslarının bir piyonu, oyuncusu 
olmak istemiyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Etmcycnler...Önerge reddedilmiştir. 

Öteki önergeyi okutuyorum : 
İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve Arkadaşlarının Önergesi;. 
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Tasannın 2 nci maddesi için önerilen değişik metin: 
Madde 2.- Özelleştirme uygulamalarında, 

a) Doğabilecek istihdam azalmalanyla ilgili olarak mevcut kanunlarda ve/veya toplu iş sözleş
melerinde öngörülen tazminatlara ek olarak "iş kaybı tazminatı" nın verilmesi, 

b) Bu yasayla öngörülen öncelikler, kurallar, sınırlamalar ve ilkeler kesin olarak gözetilmek 
kaydıyla, kuruluşların özelliklerine ve içinde bulundukları şartlara göre özelleştirme yöntemleri
nin belirlenmesi, 

c) Özelleştirme uygulamalarından elde edilecek gelirlerin sadece; 

Kamu ekonomik girişimlerinin teknolojik yapılanmaları için gerekli giderler, 

Bu kuruluşlarla ilgili modernizasyon, rehabilitasyon, darboğaz giderme, idame ve rasyonel 
tevsiat yatırım giderleri, iş kaybı tazminatı giderleri, 

Özelleştirme sürecinde işini kaybedenlerin yeni iş alanları için eğitim giderleri, 
Özelleştirme işlemlerinin ve bu sürecin gereksindirdiği geçici kurumların zorunlu giderleri, 
Özelleştirilecek kuruluşlarla ilgili özelleştirme sürecinde, devletin bu kuruluşlara mevcut ser

maye görev zararı ve diğer borçları dışındaki giderler için harcaması, 

d- Özelleştirme sonucu, özel tekeller, kartelleşmeler oluşmaması, 

e- Mülkiyetin tabana yayılması ilkesi paralelinde, gereken hallerde yönetim sorumluluk ve 
yetkilerini üstlenebilecek ortak grubun temini, 

f- Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Halk Banka
sı ve Eximbank dışındaki bankalann, öncelikle özelleştirilecek kuruluşlar arasına alınarak süratle 
özelleştirilmesinin sağlanması, 

g- Stratejik mal ve kamusal hizmet üreten kamu kuruluşlarıyla ilgili 1 inci maddede yer alan il
ke ve özelleştirilebilecek pay ile ilgili sınırlamalar geçerli olmak kaydıyla, stratejik ve diğer önem
li alanlardaki devletin sahip olacağı imtiyazlı hisse oluşturulması, 

h- Bor tuzları, taşkömürü radyoaktif minareller ile stratejik nitelikli "enerji kaynakları, linyit 
ve metal madenleri" dışındaki tabiî kaynakların rezerv durumlarına göre her bir kaynak için ayrı 
ayrı belirlenecek sınırlı, süreler için, sadece işletme hakkının verilmesi suretiyle özelleştirilmesi, 

ı- Özelleştirme işlemlerinin değer saptaması ve hangi yöntemle yapılırsa yapılsın, tüm satış sü
recini de kapsamak üzere açıklık içinde yürütülmesi, 

i- Özelleştirme uygulamalarında, millî güvenlik ve kamu yararının gerektirdiği durumlar ha
riç, kamu kurum ve kuruluşları ile mahallî idarelere mal ve hizmet üretim tesislerinin devrinin ya
pılmaması, 

İlkeleri esas alınır. 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN-Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor, Hükümet katılmıyor. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim: 

Gaziantep Milletvekil Mustafa Yılmaz ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Madde 2: (b), (cj, (d) ve (f) bentleriyle son paragrafı; 
b) kuruluşların özelliklerine ve içinde bulundukları şartlara göre 3 yıl süreyle el değiştirme 

üretimi durdurma yolu ile kapalı olmak üzere özelleştirme yöntemlerinin belirlenmesi, 

c) Özelleştirme uygulamalarından elde edilecek gelirlerin öncelikle KİT'lerin rehabilitasyon 
ihtiyaçları için kullanılması, genel bütçe harcamaları ile iç ve dış borçların takasında kullanılma
ması, 

d) Tekelci bir yapının oluşmasının önlenmesi, 
f) Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde; Eximbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası ile Eti-

bank'ın Madencilik Bölümü dışında kamu bankalarının da süresi bir yılı aşmamak üzere, öncelik
le özelleştirilecek kuruluşlar arasına alınması, 

İlkeleri bağlayıcıdır. 
BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu efendim ? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN- Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor, Hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
İstanbul Milletvekili Emin Kul ve Arkadaşlarının Önergesi: 
Madde 2.- h) "Tabiî kaynakların, belli bir süre için sadece işletme hakkının kiraya verilmesi," 
BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. " 

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

BAŞKAN- Hükümet katılmıyor, Komisyon katılıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum efen
dim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Önerge sahipleri arasında imzamız varsa konuşalım Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN- Komisyon katılıyor, konuşma hakkı yok. 
ENGİN GÜNER (İstanbul)- Komisyon katılmadı efendim. 
BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge red

dedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Ankara Milletvekili Uluç Gürkan ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Madde 2.- İkinci fıkra: 

Yukarıda belirtilen amaç ve ilkelere bağlı olarak... 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN- Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Önergeye Komisyon katılıyor, Hükümet katılmıyor. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı tasarının 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "kuru
luşların nitelikleri" ifadesinin "kuruluşların nitelikleri, kapasiteleri ve amaçları" şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı 

(Konya) 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN- Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz efendim. . 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor, Hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyeni er... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı tasarının 2 nci maddesi ikinci fıkrasında yer alan "özelleş

tirme uygulamalanna ilişkin" ifadesinin, "özelleştirme, özerkleştirme ve rehabilitasyon uygulama
larına ilişkin" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı 
(Konya) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılıyoruz efen

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

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor, Hükümet katılmıyor. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 720 sıra sayılı Tasarının 2 nci maddesi sonuna aşağıdaki ifadenin getiril
mesini arz ve teklif ederiz. - •. 

Mustafa Ünaldı 

(Konya) 
ve Arkadaşları 

Teklif: Yine bu kurul, özelleştirmenin bir yağma bir peşkeş çekme şekline dönüşmemesi için 
bütün tedbirleri almayı ilke edinir. 

BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN-Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor, Hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

CEVAT AYHAN (Sakarya)-Daha evvel yoklama istedik efendim. 

BAŞKAN- Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir efendim. 
Şimdi maddeyi oylarınıza sunacağım; ancak, Sayın Ayhan yoklama istemişsiniz. Yalnız, daha 

. yoklama yapalı bir saat bile olmadı. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Sayın Başkan, salonda kaç kişi var? 
BAŞKAN-Efendim, bakınız salonda belirli bir çoğunluk var. Burada... 
EYÜP AŞIK (Trabzon)-Hayır efendim, olur mu öyle şey!.. 

BAŞKAN- Efendim, o benim takdir hakkım, daha yoklama yapalı bir saat bile olmadı 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyeni er... Madde kabul edilmiştir. 

(RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Görevleri 
MADDE 3. - Başbakanın başkanlığında, Başbakanın belirleyeceği bir Devlet Bakanı, özelleş

tirmeden sorumlu Devlet Bakanı (bu konuda görevlendirilmiş bir Devlet Bakanının olmaması ha
linde Başbakanın belirleyeceği diğer bir Devlet Bakanı), Maliye Bakanı ile Sanayi ve Ticaret Ba
kanından oluşan Özelleştirme Yüksek Kurulu (Kurul) kurulmuştur. Kurul, üyelerin tamamının ka
tılımı ile toplanır ve kararlan oybirliği ile alır. Kurulun sekreterya hizmetleri Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığınca yürütülür. 

Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir : 
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a) Bu Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kuruluşların "özelleştirme kapsamına" alınmasına, 
özelleştirme kapsamına alınanlardan mevcut durumu itibarıyla özelleştirilebilir nitelikte olmayan
ların malî ve hukukî açıdan "Özelleştirmeye hazırlanmasına", hazırlık işlemleri tamamlananlann 
bu işlemlerin tamamlanmasından sonra, hazırlık işlemlerine gerek görülmeyenlerin ise doğrudan 
"özelleştirme programına" alınmasına karar vermek ve özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların 
özelleştirme işlemlerinin tamamlanması için süre tespit etmek, 

b) Özelleştirme kapsamına alınmış olan kuruluşlardan gerekli görülenlerin özelleştirme kap
samından çıkarılarak eski statülerine iade edilmesine ve/veya özelleştirme programına alınmış ku
ruluşlardan gerekli görülenlerin özelleştirmeye hazırlanmasına karar vermek, 

c) Kuruluşların; satış, kiralama, işletme hakkı devri, mülkiyetin gayri aynî hakların tesisi ve 
işin gereğine uygun sair hukukî tasarruflar ile devredilmelerine ilişkin özelleştirme yöntemlerinden 
hangisi ile özelleştirileceğini belirlemek, 

d) Özelleştirme programına alınan kuruluşların "satış, kiralama, işletme hakkı devri, mülkiye
tin gayri aynî hakların tesisi ve işin gereğine uygun sair hukukî tasarruflarla gerçek ve/veya özel 
hukuk tüzel kişilerine devredilmesi" yöntemleriyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ger
çekleştirilen nihaî devir işlemlerini onaylamak, 

e) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlardan gerekli görülenlerin küçültülmesine, faaliyet
lerinin süreli veya süresiz olarak durdurulmasına, kapatılmasına veya tasfiyesine karar vermek, 

f) Yurt içinden ve/veya yurt dışından Özelleştirme Fonunun kullanım alanlarında yararlanmak 
üzere borç almaya ve bu amaçla Devlet garantili ve garantisiz iç ve dış tahviller ile gerekli görülen 
hallerde her türlü menkul kıymet ihracı ile diğer kıymetli evrakın düzenlenmesine karar vermek, 

g) Gerekli görülen hallerde, özelleştirme programındaki kuruluşların hisse senetleri ile bu ku
ruluşlara ait her türlü menkul kıymet ve diğer kıymetli evrakın satın alınmasına ve tekrar satılma
sına karar vermek, 

h) Özelleştirme Fonu ve Özelleştirme İdaresinin gelir gider programlarını görüşerek onayla
mak, 

ı) Özelleştirme İdaresinin yıl içindeki uygulamaları ile gelecek yıl programlarını değerlendire
rek varsa aksaklıkları giderecek tedbirleri almak, 

i) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen işleri karara bağlamak. 
Kurul, hizmetin ifası için yarar gördüğü hallerde parasal sınırları ile usul ve esaslarını açıkça 

belirlemek kaydıyla bu maddenin (d) ve (g) bentlerinde yazılı konularda Özelleştirme İdaresi Baş
kanlığına yetki verebilir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Grup adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN-ANAP Grubu adına Sayın Aşık... 
IŞIN ÇELEBİ (İzmir)-Şahsım adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Refah Grubu adına Sayın Zeki Ünal konuşacak Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Efendim, Grup Başkanvekiliniz burada mı, kendilerinin yetki belgesi olması la

zım. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Yazısı var, yazısı. 
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BAŞKAN- Efendim, yazısı yok, gelmedi bize arkadaşlar. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)- Yoklama isteği gelince nazara almıyorsunuz ama... 

BAŞKAN- Efendim, 3 üncü madde üzerinde, şu ana kadar, Grupları adına Sayın Eyüp Aşık 
ve Sayın Zeki Ünal ile şahısları adına Algan Hacaloğlu, Uluç Gürkan, Ziya Halis, Emin Kul, En
gin Güner, Cevat Ayhan, İstcmihan Talay ve Ali Dinçer söz istemişlerdir. 

ANAP Grubu adına, Sayın Aşık; buyurun efendim. 

Sayın Aşık, konuşma süreniz 10 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tasarı
nın 3 üncü maddesi üzerinde, Grubum adına söz almış bulunuyorum, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tasarının 3 üncü maddesi, bize göre özelleştirmeyle ilgili 
en kritik maddedir. 3 üncü madde, Özelleştirme Yüksek Kurulunun oluşumunu ve görevlerini ta
dat etmektedir. 

Hükümetin hazırladığı metinde ve Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen metinde, Özelleştir
me Yüksek Kurulunun 5 kişiden oluşması öngörülmüştür. Bu 5 kişilik Kurul, Başbakanın başkan
lığında 2 Devlet Bakanı, Maliye Bakanı ve Sanayi ve Ticaret Bakanından oluşmaktadır. 

Tabiî Koalisyon Ortakları arasındaki görüşmelerde, muhtemelen, bu Devlet Bakanlarından bi
risinin Başbakan Yardamcısı olması öngörülmüştür. Bu metne göre, Özelleştirme Yüksek Kurulu
nun toplanabilmesinin, üyelerinin tamamının katılımıyla olması ve gene kararları oybirliğiyle ala
bilmesi öngörülmektedir. 

Bu noktada, Grubumuza mensup arkadaşların vermiş olduğu bir önerge vardır. Biraz sonra o 
önergede de belirtileceği şekilde " Kurul, üyelerinin tamamının katılımıyla toplanır ve kararlan oy
birliğiyle alır " cümlesinin, madde metninden çıkartılmasını istemekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, bunu niçin istediğimiz konusuna gelince: Son iki ayda, bu tasarı üzerin
de, Türkiye'de cereyan eden hadiseleri gözönüne getirdiğiniz zaman, konuyla ilgili haklılığımız çok 
net olarak ortaya çıkar. Sadece bir Sayın Bakanın, muhtemelen kendi partisinin iç meselelerinden 
-özelleştirmenin özüyle alakalı değil- ötürü, bir tasarıyı iki ay nasıl pazarlık konusu yaptığını hep 
beraber gördük. 

Şimdi, burada öyle bir yetki veriyoruz ki, Kurul üyelerinden bir tanesi isterse özelleştirmeyi 
orada durduracak. Bir kere "bu özelleştirme Türkiye'nin en önemli meselesi, hemen yapılması la
zım" diyorsunuz, " günde 250 milyar zararımız var" diyorsunuz, "dört günde 1 trilyonumuz gidi
yor" diyorsunuz ve "bir yıl içerisinde özelleştirmenin mutlaka önemli bir bölümünün halledilmesi 
lazım" diyorsunuz; ama, geliyorsunuz, bir tek üye istemezse, imzalamazsa, toplantıya katılmazsa 
bu iş olmaz hükmünü getiriyorsunuz. 

Şimdi, bakınız, bu durumda ne olacak: Dün burada bir hadise yaşadık; bir önerge verildi ve 
Hükümetin sayın bakanları önergenin lehinde oy kullandı; ama, ne olduysa oldu, ortalık bir karış
tı, bir ara verildi, 15 dakika sonra aynı sayın bakanlar, aynı Sayın Başbakan, 15 dakika evvel lehin
de oy verdikleri önergenin aleyhinde oy vermek mecburiyetinde kaldılar. Belki de bu, bu Mecliste 
görülmemiş bir olaydır. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Niye görülmesin... Asker mi mil
letvekili?!. 
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EYÜP AŞIK (Devamla)- Sebebi nedir; işte bu pazarlık. Bir sayın bakanın veya Bakanlar Ku
rulunun, 15 dakika... 

BAŞKAN- Sayın Aşık, konu üzerinde konuşursanız memnun olurum; konu dışına taşmasa-
nız... 

NABİ POYRAZ (Ordu)- Başkan, konuşsun, ne var yani; rahatsız mı oldunuz?!. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun)- Ne konuşacağını size mi soracak? 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Ne üzerinde konuşuyor sanki, işte özelleştirme üzerinde ko
nuşuyor. 

BAŞKAN- Efendim, madde belli. O, dünkü mesele; birkaç defa konuşuldu. 

EYÜP AŞIK (Devamla)- Sayın Başkan, bir saniye... Siz ne demek istiyorsunuz?!. 
BAŞKAN- Efendim, İçtüzüğün 67 nci maddesi, kürsüye çıkan kişi ancak konu üzerinde ko

nuşur hükmünü taşımaktadır. 

EYÜP AŞIK (Devamla)- Ne üzerinde konuşuyorum?!. 
BAŞKAN- Konu nedir; Özelleştirme Yüksek Kurulu... 

EYÜP AŞIK (Devamla)- Ne üzerinde konuşuyorum ben?!. 

BAŞKAN- Siz, dünkü oylamadan bahsediyorsunuz. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun)- Bütün hatiplere aynı ifadeyi kullanıyorsunuz. 
BAŞKAN- Efendim, ne demek... Kürsüye çıkan kişi, konu üzerinde konuşur... Arkadaşlar, o 

o zaman buraya gelen kişi konuyla ilgili konuşmasın, meydan nutukları atsın. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun)-Size göre konuyla ilgili değil. • 
NABİ POYRAZ (Ordu)- İşinize gelmiyor konuştukları. 
EYÜP AŞIK (Devamla)- Sayın Başkan, şu işgüzarlığınızı bir bırakınız lütfen. 
BAŞKAN- Efendim, ben işgüzarlık yapmıyorum. 
EYÜP AŞIK (Devamla)- Bu alışkanlığınızı bir bırakın lütfen! 
BAŞKAN- Ne bağırıyorsunuz?!. 
EYÜP AŞIK (Devamla)- Konu üzerinde konuşuyorum. 
BAŞKAN- Konuşun... Konu üzerinde konuşun diyorum ben de. 
EYÜP AŞIK (Devamla)- Bu ne işgüzarlık! Ne konuşacağımı size mi soracağım?!. 
BAŞKAN- Efendim, konu üzerinde konuşmaya davet etmek benim görevim; İçtüzüğü oku

yun. 

EYÜP AŞIK (Devamla)- Şimdi, bakınız, burada bir şey izah ediyorum; diyorum ki: Bu karar
ların oybirliğiyle olmaması lazım. Sebebini de açıklıyorum, -dün burada bir olay yaşadık- dünkü 
olayı bu konuya misal veriyorum. Sizin gibi, özelleştirmenin özüne karşı, özelleştirmeye inanma
mış, özelleştirmeyi sabote edecek bir partinin kişilerine tek başına bu yetkinin verilmesinin yanlış
lığını izah etmeye çalışıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

NABİ POYRAZ (Ordu)-Aldın mı cevabı!.. 
EYÜP AŞİK (Devamla)- Sayın milletvekilleri, bakınız, size açık bir şey söyleyeyim: Burada 

verdiğimiz bir önerge "olmazsa olmaz" şartı değildir; kabul edersiniz, etmezsiniz, siz bilirsiniz; ya-
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ni, bu önergeyi kabul etmezseniz biz yokuz falan demiyoruz. Biz özelleştirmeye inanıyoruz. Şu 
Parlamentodaki partilerden, şurada bulunan siyasî partilerden, programında serbest piyasa ekono
misini esas alan tek parti Anavatan Partisidir... Bir tek parti... Sadece bizim programımızda serbest 
piyasa ekonomisi vardır. Onun için, biz özelleştirmeye karşı olamayız; ama bir şeyi de ikaz ediyo
ruz. 

AHMET DERİN (Kütahya)-Sekiz yıl niye yapmadınız?!. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-KİT'leri siz hatırdınız. 

BAŞKAN-Lütfen müdahale etmeyelim... 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul)-600 - 700 bin kişi sokaklarda perişan. 
EYÜP AŞIK (Devamla)- Görüşlerimiz farklı, biz, serbest piyasa ekonomisini savunuyoruz. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul)- Hem kızıyorsunuz hem destekliyorsunuz, desteklemeyin, çı
kın dışarı, niye destekliyorsunuz?!. Satacaksınız memleketi. Biriniz patrondan izin aldınız, öbürü
nüz satıyorsunuz. • 

BAŞKAN- Lütfen müdahale etmeyelim arkadaşlar... Lütfen... Rica ediyorum... 

EYÜP AŞIK (Devamla)-Bakınız, ben fikrimi... 

MEHMET SEVİGEN (istanbul)- Alın patronlardan izni, satın. 

BAŞKAN- Arkadaşlar, müdahale etmeyin; kürsüye gelir, konuşursunuz. 

EYÜP AŞIK (Devamla)-Ben, fikrimi... 

ADNAN KESKİN (Denizli)- Anavatan İktidarları zamanında niye dile getirmediniz?!. 

BAŞKAN-Sayın milletvekilli, lütfen müdahale etmeyin, konuşmayın. 
EYÜP AŞIK (Devamla)- Sayırt milletvekilleri, ben, fikrimi ve Partimin programını açıkça 

söylüyorum. Biz, programımıza -öyle dolambaçlı yollardan değil- karma ekonomi yazıp, sonra dö
nüp de özelleştirme taraftarı olmadık; biz, 1983 yılında ortaya çıktığımız zaman programımıza 
"serbest piyasa ekonomisini esas alıyoruz" diye yazdık. Serbest piyasa ekonomisinin en önemli 
araçlarından bir tanesi özelleştirmedir. Ben bunu tabiî savunacağım. 

ADNAN KESKİN (Denizli)- Serbest piyasa ekonomisi diye bir masal tutturdunuz. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul)-Ne ilgisi var onun? 
AHMET DERİN (Kütahya)- Antikartel yasasını sekiz senede çıkarmadınız? 

BAŞKAN- Arkadaşlar müdahale etmeyiniz, rica ediyorum efendim... Sayın Keskin, Sayın De
rin, lütfen... Rica ediyorum efendim, lütfen müdahale etmeyiniz; buraya çıkıp konuşursunuz. 

Sayın aşık, lütfen devam ediniz efendim. 
EYÜP AŞIK (Devamla)-Bakınız, antitekel... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Babanın malını mı satıyorsun!.. 

EYÜP AŞIK (Devamla)- Senin babanın malı mı? Allah aşkına şu lafları bir bırakın. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- 1930'lardari beri onlar milletin malıdır, şu anda da milletin 
malıdır, cumhuriyet kurulduğu günden beri hepimizin, malıdır. 

BAŞKAN-Sayın Gökalp, rica ediyorum... Size konuşma hakkı vermedim, lütfen yerinize otu
runuz Sayın Gökalp. 
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MEHMET SEVİGEN (Ankara)- Biz, devlet malına sahip çıkıyoruz. 

EYÜP AŞIK (Devamla)- Efendim, siz özelleştirmenin gereğini anlamamış olabilirsiniz, özel-
. leştirmeye karşı olabilirsiniz; ama...(CHP sıralarından gürültüler) 

ADNAN KESKİN (Denizli)- Evvela yediniz, şimdi aklamaya çalışıyorsunuz... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Zamanınızda Hazineden çıkan para 10 trilyon liraydı. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, lütfen müdahale etmeyiniz... Sizden rica ediyorum... Yoksa, 
ceza vereceğim, beni İçtüzük hükümlerini uygulamaya zorlamayın... Rica ediyorum efendim... 

EYÜP AŞIK (Devamla)- Sayın milletvekilleri, diyorsunuz ki: "Serbest piyasa ekonomisinin 
önemli şartlarından birisi antitekel yasasının çıkarılmasıdır "Bakınız, burada, biraz evvel... 

ADNAN KESKİN (Denizli)- Engin Civan'ı kim yakalattı? 

BAŞKAN- Sayın Keskin, rica ediyorum... 

ADNAN KESKİN (Denizli)- Engin Civan'ı biz yakalattık. (CHP sıralarından "Şemiler'i kim 
vurdurtmak istedi" sesleri) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, müzakere böyle yapılmaz. Lütfen susar mısınız? 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul)-Siz bu hale getirdiniz... 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, lütfen efendim...Sayın Scvigcn, devam ederseniz size ceza 
vereceğim. Rica ediyorum... 

EYÜP AŞIK (Devamla)- Benim, aslında, Doğru Yol Partisi Grubundan bir sitemim, bir şikâ
yetim var -dün burada söyledim- bu görüşmeler, televizyondan naklen verilmeliydi... (ANAP sıra
larından alkışlar) 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Bunların, bu işe aklı erse bu sıralarda olurlar zaten; onlar an
lamazlar özelleştirmeden. 

EYÜP AŞIK (Devamla)- Öyle... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Buyurun efendim. 

EYÜP AŞIK (Devamla)- Öyle, piyasaya çıkıp, "biz de serbest piyasa ekonomisi taraftarıyız" 
deyip, buraya gelip devletçiliği savunanların şu ekonomik görüşleri bir ortaya çıkmalıydı; ama, ne 
yazık ki bu mümkün olmadı. 

Şimdi, bakınız, 2 nci maddenin (d) fıkrasında "Oluşabilecek tekelci bir yapının olumsuz etki
lerinin önlenmesi" deniliyor. İşte bu antitröst yasasıdır ve bunu, buraya koyduran da Anavatan Par
tisidir; yani, bunu biz koydurmuşuz. 

AHMET DERİN (Kütahya)- Ekonomistsin herhalde... Antikartel yasasıyla ne alakası var?!. O . 
zaman, çıkarmaya hiç gerek yok... 

BAŞKAN- Lütfen Sayın Derin... Rica ederim, biraz önce siz de konuştunuz... Her çıkana böy
le müdahele edilirse nasıl konuşulur?!. 

EYÜP AŞIK (Devamla)- Sayın Başkan...(ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN- Efendim, ne yapalım, burada sükûneti muhafaza etmek herkesin vicdanî sorumlu
luğu. 
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EYÜP AŞIK (Devamla)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; eğer, bu tasarı bu şekliyle çıkar
sa, yarın öbür gün ne olacağını ben size söyleyeyim. Burada, çok... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Efendim, lütfen son cümlenizi söyler misiniz. 

EYÜP AŞIK (Devamla)-Zaten yarısını konuşturmadınız... 

BAŞKAN- Sayın Aşık, İçtüzüğe evvela siz riayet ediniz. 
EYÜP AŞIK (Devamla)- Burada, çok acele özelleştirilmesi gereken kuruluşlar var; ama, dü

şününüz ki, bir sayın bakan, muhtemelen, imzası karşılığında -örneğini gördük geçen iki ay içeri
sinde, üç yıldır örneklerini görüyoruz- bir valinin tayinini veya bir genel müdürün görevden alın
masını ya da bir ödenek aktarmasını bile şart koşacak, tıpkı geçen iki ay içerisinde koşulan birçok 
şart gibi... Bu şekliyle özelleştirmenin yürütülmesi mümkün değildir. 

Bir kurulun tamsayıyla toplanması, tamsayıyla karar vermesi demek, o kurulun her bir üyesi
ne tüm kurul kadar yetki vermek demektir. Bu şekilde, özelleştirmeye karşı, özelleştirmeyi sabote 
etmeye niyetli bir insana bu yetkiyi vermek demek, zaten, peşinen, bunu ölü doğurmak demektir. 
Bakınız, özelleştirmeyi doğarken boğuyorsunuz, doğarken öldürüyorsunuz. Geliniz, bu önergeyi 
kabul ediniz. Nihayet, bize bir yetki vermiş olmuyorsunuz; bizi hiç ilgilendirmiyor da; ama, ilerde 
doğacak bu tartışmalar, bu pazarlıklar nedeniyle, Türkiye'ye, -eğer bu önerge kabul edilmezse- sık 
sık zarar gelir. Bu hususu size hatırlatırız. 

Yüce Heyete saygıyla arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Aşık. 

ADNAN KESKİN (Denizli)- Yoklama isteği var, gereğini yerine getirmiyorsunuz; önerge 
orada duruyor. 

BAŞKAN- Efendim, lütfen, salondaki sükûneti muhafaza edelim. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul)- Amerika'da prens kalmadı. Sayın Bakan gelecek, bakalım ne 
yapacak. 

BAŞKAN- Herkesin gidip boğazını sıkacak halim yok herhalde. 

Refah Partisi Grubu adına, Zeki Ünal; buyurun. 

Sayın Ünal, süreniz 10 dakikadır efendim. 
RP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL (Karaman)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; benden 

evvel konuşan Anavatan Partisi Grup Başkanvekili arkadaşımız ve daha evvel de bazı partilere 
mensup milletvekili arkadaşlarımız, adaletin künhüne, adaletin derinliğine tam manasıyla vakıf 
olamadıklarından dolayı, adil düzenin ne manaya geldiğini bilemedikleri için, sürekli olarak, bura
da, maalesef, kafaları karıştırıcı sözler sarf etmektedirler 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Yani, şimdi adil düzenden bahsettim mi?!. Hiç adil düzenden bahset
medim... . . 

BAŞKAN- Şimdi, bu maddede adil düzen var mı arkadaşlar?!. (RP sıralarından "var var" ses
leri) ~ 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun)- Adil düzen özelleştirmeye nasıl bakıyor? 

ZEKİ ÜNAL (Devamla)- Hemen şunu arz etmek istiyorum ve bunu Grubum adına teklif edi
yorum: Mademki, adil düzen hakkında bilgi edinmek istiyorsunuz, bütün partilerin genel başkan-
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lan seviyesinde, bu konuyla ilgili bir açıkoturum tertip edilsin ve herkes de bu meseleyi rahat bir 
şekilde anlamış olsun. (RP sıralarından alkışlar) 

Diğer bir konu da; adil düzen, elbette ki, öz itibariyle, özel teşebbüse, insanların serbest irade
sine dayalı; ancak, çok stratejik ve ülke menfaatları istikametinde karar alınması lazım gelen yer
lerde, devletin müdahalesini öngören ve insan haysiyetine uygun bir şekilde idareyi derpiş eden bir 
nizamdır, bir düzenin adıdır. 

Onun için, değerli arkadaşlarım, zaman zaman, insanların kafasına birçok soru, istifham atılı
yor arkadaşlarımızın kafasındaki bu soruların giderilebilmesi için, mutlaka bir açıkoturum tertip 
edilmesinde fayda mülahaza ediyoruz ve bu teklifimizi, bütün partilerdeki yetkili kurulların ve ar
kadaşlarımızın da kabul edecekleri kanaatindeyim. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu)-Zabıtlara geçti. 

ZEKİ ÜNAL (Devamla)- Her şeyden evvel, serbest piyasa ekonomisi için, antikartel yasası
nın ve tüketiciyi koruma yasalarının çıkarılması lazımdır. Bu gibi düzenlemeler yapılmadıkça ve 
hukukî ve idarî altyapılar oluşturulmadıkça, bu çabaların tam manasıyla istenilen neticeyi verece
ği kanaatinde değiliz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 720 sıra sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlen
mesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının 3 üncü maddesi üzerindeki görüşlerimizi arz etmek üzere, Refah Partisi Grubu adına 
söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, madde üzerindeki görüşlerimi serdetmeden önce, bir iki noktaya temas 
etmek istiyorum. 

Birincisi, konunun hukukî veçhesi: 
i 

Değerli arkadaşlar, şunu kesinlikle ifade etmek istiyorum ki, 3987 sayılı Kanunun iptal gerek
çesini incelediğiniz zaman, bu yasa tasarısındaki bazı malul noktaların kesinlikle giderilmediğini 
ve bu kanun tasarısı kanunlaştıktan sonra, Anayasa Mahkemesine başvurulduğu takdirde iptal edi
lecektir. 

Tasarının gerekçe kısmında özelleştirmenin tarihçesi anlatılırken, 1984 yılından beri çıkarılan 
kanun, kanun hükmünde kararname ve yönetmeliklerle, konunun karmaşık bir hal aldığı vurgula
narak, sosyal, ekonomik ve hukukî sorunların çözümü için son düzenlemeye gidilmesinin gerekli 
olduğu belirtilmektedir. Yani, bu yasa tasarısıyla şimdiye kadar çıkan engeller ve pürüzler ortadan 
kaldırılmış olacaktır. Halbuki, aynı Hükümet, 14.9.1994 tarihinde 4011 sayılı Yasayı çıkarmak su
retiyle, kendi önüne bir sorun daha çıkarmış bulunmaktadır. KİT'lerin hacziyle ilgli bu Yasanın 
Anayasaya aykırı olduğunu, Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri beyan etmektedir. Tütünbank 
ve Demirbank'tan Çay-Kur'a gelen 50 ve 330 milyar liralık haciz üzerine konuşan Sayın Cevheri, 
bu kanun çıkarken acaba neredeydi, doğrusu merak ediyoruz! 

Korkarım ki, Hükümet KİT'leri özelleştireceğim diye uğraşıp dururken, KİT'lerin kapılarına 
haciz memurları dayanacaktır. Bu ikilemi ortadan kaldırma hususuna Hükümetin dikkatlerini çeki
yorum. 

Sayın üyeler, 3 üncü madde üzerindeki görüşlerimize gelince, kısaca, şunları arz etmek istiyo
rum: Bilindiği gibi, bu madde, kurulması düşünülen Özelleştirme Yüksek Kurulu ve görevleri hak
kındadır. Kurul, Başbakanın başkanlığında, Başbakanın belirleyeceği bir Devlet Bakanı, özelleştir-
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meden sorumlu Devlet Bakanı, Maliye Bakanı ile Sanayi ve Ticaret Bakanından; yani, 4 bakan, 1 
başbakan olmak üzere toplam 5 kişiden oluşmaktadır. Başbakan, Devlet Bakanlarından birisini 
kendisi belirleyeceğine ve diğer Devlet Bakanı olmadığı hallerde de, onun yerine gelecek bakan yi
ne kendisi tarafından belirleneceğine göre, bu maddeyle, Başbakan, tek karâr mercii olmaktadır. 
Her ne kadar, "Kararlar, oy birliğiyle alınır" deniyorsa da, Başbakanın belirleyici rolünü gözardı et
mek mümkün değildir. Ayrıca, Kurula yüklenen görevler dikkate alınır ve özelleştirilecek devlet 
malının 40 ilâ 60 milyar dolar civarında olduğu düşünülecek olursa, üye sayısının yetersiz olduğu 
anlaşılır. 

Bugün, birçok bakanlığın kendi bünyesinde KİT'ler vardır ve bu bakanlıklardan hiçbirinin, 
kendisine bağlı KİT'lerin özelleştirilmesiyle ilgili kararlarda, maalesef, rolü olmayacaktır. Bu du
rumun düzeltilmesi gerekir. Bu konuyla ilgili bir önerge de vermiş bulunuyoruz. 

İkinci fıkranın (b) bendinde ise, "özelleştirme kapsamına alınmış olan kuruluşlardan gerekli 
görülenlerin özelleştirme kapsamından çıkarılarak eski statülerine iade edilmesi" Kurulun görevle
ri arasında sayılmaktadır. 

Kâğıt üzerinde özelleştirme kapsamına almak veya çıkarmak kolay gibiyse de, pratikte bunun 
büyük mahzurları vardır. Şu anda bile bütün KİT'ler, kulakları tetikte, özelleştirmeyi beklemekte
dirler; bu süreç içinde ise, personel, yönetim ve işçiler tedirgin olmuş, verim düşmüştür. Tabir ye
rindeyse, şu anda, maalesef, KİT'ler, mefluç halde bulunmaktadır. O nedenle, spekülasyonlara 
meydan vermemek, kararsızlıkları ve tedirginlikleri önlemek için, öncelikle özelleştirme kapsamı
na alınan kuruluşların etütlerinin, envanterlerinin, fizibilite raporlarının, değer tespiti çalışmaları
nın ciddî bir şekilde yapılması lazımdır. Bu cihetle, bu bende de gerek yoktur; çünkü, Kurula, za
ten, özelleştirme tasarruflarında tam yetki verilmektedir. 

(c) bendinde, kuruluşların satış, kiralama, işletme hakkı devri, mülkiyetin, gayri aynî hakların 
tesisi ve işin gereğine uygun sair hukukî tasarruflar ile devredilmelerine ilişkin özelleştirme yön
temlerinden hangisiyle özelleştirileceğini belirleme konusu üzerinde durulmaktadır. Burada, "işin 
gereğine uygun sair hukukî tasarruflar" derken, hangi amacın kastedildiği belli değildir; yoksa, "sa
ir hukukî tasarruflar" ibaresiyle, 4011 sayılı KİT'lerin hacziyle ilgili kanuna atıfta mı bulunulmak
tadır? Bu muğlak durum giderilmeli; "işin gereğine uygun" tabiri açıklığa kavuşturulmalıdır. 

(f) bendi ise, Kurula büyük yetkiler vermektedir. Kurul, yurt içinde ve yurt dışında Özelleştir
me Fonunun kullanım alanlarından yararlanmak üzere borç alma ve bu amaçla devlet garantili ve 
garantisiz iç ve dış tahviller ile gerekli görülen hallerde her türlü menkul kıymet ihracı ve diğer kıy
metli evrakın düzenlenmesi konularında yetkili kılınmaktadır. Üstelik, Kurul, bu yetkisini, (i) ben
dine göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredebilmektedir. Bu bent ile, özelleştirmenin ge
nel gerekçesinde geçen, "KİT'lerin devlet bütçesi üzerindeki finansman yükünün hafafletilmesi, re
kabete dayalı piyasa ekonomisinin gerçekleştirilmesi, atıl tasarrufların ekonomiye kazandırılarak 
sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve bu şekilde elde edilecek kaynakların, altyapı yatırımları, sa
vunma, eğitim ve sağlık hizmetlerinde kullanılması suretiyle ekonomide verimliliğin artırılması" 
ibaresi arasında bir mübayenet vardır. 

Özelleştirmeyle, rahat bir sosyal ve ekonomik ortam vaat edilirken, bu bentle kurul, özelleş
tirme perdesi arkasında, borçlanma, devlet garantili veya garantisiz iç ve dış tahviller her türlü 
menkul kıymet ihraç etme yetkisiyle donatılmış bulunmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN- Sayın Ünal, lütfen bağlar mısınız efendim... 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Sayın Başkan, 2 dakika daha rica ediyorum. 

BAŞKAN- Rica ediyorum... Zaten her maddede konuşuyorsunuz efendim... 

ZEKİ ÜNAL (Devamla)- Kaldı ki, hangi yolla olursa olsun, gözü kapalı, dünya borsalarında 
menkul kıymet satışından pek de kârlı çıktığımız söylenemez. Örnek vermek gerekirse; geçen se
ne, Japon piyasalarında sattığımız bonodan zararlı çıktık. Dolar, yen karşısında, geçen yıldan beri 
yüzde 14 değer kaybedince, stoktaki yen borçları yaklaşık 2 milyar dolar artmıştır; onun için, bu 
alanda azamî titizliği göstermek lazımdır. 

(i) bendiyle, kurul, kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen işleri karara bağlamakla görevlendi
rilmektedir, Bu da muğlaktır; çünkü, Özelleştirme Yüksek Kurulu bu yasa tasarısıyla kurulmakta, 
yetki ve görevleri, yine bu yasa tasarısıyla tespit edilmektedir. O halde, kurula, kanunlarla ve diğer 
mevzuatla verilen işler nedir veya ne olacaktır; bunun da açıklığa kavuşturulması gerekmektedir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Lütfen son cümlenizi söyler misiniz efendim. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Yine (i) bendiyle, kurul, yetkilerini, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredebilecektir. Şa

yet birinci fıkrada getirilen oybirliği sağlanamaz, bir üye çekinser kalırsa, o zaman, Başbakan, to
pu Özelleştirme İdaresi Başkanlığına atacak; dolayısıyla, birinci fıkradaki "kararlar oybirliğiyle alı
nır" tılsımı da bozulmuş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, teşekkür ediyorum. Yine de, bu tasarı kanunlaşacak olursa, Rabbimize, 
hayra tebdil etmesi için dua ediyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

, BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Ünal. 
Şahıslan adına Sayın Algan Hacaloğlu?.. Yok. 
Sayın Uluç Gürkan?.. 
Süreniz 5 dakika; buyurun. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu an görüşmekte oldu

ğumuz maddeyle, Özelleştirme Yüksek Kurulunun oluşumunu, Kurulun görevleri ve yetkilerini be
lirlemek durumundayız. Özelleştirme Yüksek Kuruluna çok fazla yetki veriliyor. Bunun gerekçesi 
de, özelleştirme uygulamalarının, tek karar organı tarafından, bir bütünlük içinde yürütülmesi ola
rak açıklanıyor. 

Değerli milletvekilleri, yasa tasarısına baktığınız zaman, 3 üncü madde, tipik bir yetki devri... 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendisinde olması gereken, Anayasa gereği "devredilemez" yetki
lerini, bir kurula bırakıyor. Bu, bazı olaylarda çok ifrat noktaya geldi. 2 nci maddenin (h) fıkrasın
da, "Tabiî kaynakların belli bir süre için -her ne demekse belli bir süre- sadece işletme hakkının ve
rilmesi suretiyle özelleştirilmesi" dedik. Şimdi, tabiî kaynakların işletme hakkının, belli edilmeden, 
hangisinin kime verileceğine ilişkin. Anayasa gereği, ayrı bir yasa çıkması gerekirken, kurul karar 
vermiş olacak. Yani, ortada, adı konmamış bir yetki yasası hilesi var. Yetki yasaları, daha önce gö
rüştüklerimiz, Bakanlar Kuruluna, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veriyordu. Şimdi, 
kanun hükmünde kararname çıkarma gereği dahi yok. Beş kişilik bir kurul, yasa mevzuu olması 
gereken -doğru dürüst, Anayasaya uygun, yetki yasası çıkmış olsaydı- kanun hükmünde kararna
me konusu olması gereken her türden bir sürü olayı kendi başına karara bağlayacak. 
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Bunu yaparken, sanki bir güvenceymiş gibi, bir oybirliği olayı var. Bu oybirliği olayı son de
rece ilginç. "Oybirliği" sözcüğünün, yasa tasarısı metnine montajının mimarı olan Sayın Hocam, 
Anayasa hukukunu kendisinden öğrendiğim Sayın Mümtaz Soysal, yurt dışında bir açıklama yap
mış -basına yansıdı- bu açıklamasında diyor ki: "Bakanlar Kurulu kararları oybirliğiyle alınır." Bu 
kurul da, Bakanlar Kurulu adına karar vereceği için, oybirliği doğaldır. Yalnız, ben bir hususu me
rak ediyorum; Bakanlar Kurulu kararlarının oybirliğiyle alınacağı yolunda, Türk hukuk mevzuatın
da, tek bir hüküm var mı; yok böyle bir hüküm. Benzerî kurumlar var, bu yüksek kurula benzete
bileceğimiz kurumlar var; mesela, Yüksek Planlama Kurulu, Para Kredi Kurulu. Bunların da ka
rarları oybirliğiyle alınır geleneksel olarak, aksi düşünülemez, işin doğası odur; ama, Türk hukuk 
mevzuatının tek bir yerinde "bunlar kararlarını oybirliğiyle alır" diye bir hüküm yoktur. 

Böylesi bir kurulun -ister Bakanlar Kurulu dışında, ister Bakanlar Kurulu adına; nasıl kabul 
ederseniz edin- kararlarını oybirliğiyle alacağı yolundaki cümle, böylesi bir yasa hükmü, Koalis
yondaki bir güvensizliği, belki, belli bir süre için giderebilir; ama, Türk hukuk mevzuatında ona-
rılmaz yaralar açar. Türk hukuk mevzuatında, Bakanlar Kurulunun oybirliğiyle karar alacağı yo
lunda bir hüküm yok; ama, burada, bu kurulun oybirliğiyle karar alacağı hükmü var. Bakanlar Ku
rulu, bundan sonra, bazı kararlarını çoğunlukla alma konusunda bir mevzuat boşluğu içine düşmüş 
olmaz mı? 

Para-Kredi Kurulu, Yüksek Planlama Kurulu... Bu kurullarda da "oybirliğiyle" diye bir hüküm 
yok. Nasıl alacaklar kararlarını? Yarın bir iktidar geldi "ben kararlarımı çoğunlukla alıyorum kar
deşim" dedi çıktı!.. Ne diyeceğiz ona? Hayır, alamazsın diye, nasıl deriz? Bırakıyorum, Bakanlar 
Kurulu kararlarından doğacak siyasal sonuçları falan; ama, Yüksek Planlama Kumlu, Para-Kredi 
Kurulu gibi, Türk ekonomisiyle ilgili pek çok kurumu felç ederiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Gürkan, cümlenizi bağlar mısınız efendim. , 
H.ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- Bağlıyorum. 
Sayın Başkan bu arada, hoşgörünüze sığınarak, deneyimli bir parlamenter olarak, benim gibi 

acemi bir parlamentere bir tavsiyede bulunmanızı istiyorum! Sanıyorum, şahsî konuşmalar için, 
benden sonra birkaç kişi daha adını yazdırmış; ama, kimse burada olmadığı için böylelikle görüş
meler bitmiş olacak. 

BAŞKAN- Hayır, sizden sonra konuşacak olan var; burada, salonda olan var efendim. 

H.ULUÇ GÜRKAN (Devamla)-Var mı efendim? . 

BAŞKAN- Evet, var. Lütfen siz konuşmanızı bitirin. 
H.ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- Peki, o zaman, soru sorma hakkımı yerimden kullanmamda 

bir mahzur yok herhalde? 
BAŞKAN- Kullanabilirsiniz.. 
H.ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- Ben yerime gidinceye kadar geçersiniz, o hakkımı kullana

mam diye, bana bir tavsiyede bulunun diyecektim!.. 
Sağ olun. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Ziya Halis?.. Yok. 
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Sayın Emin Kul?.. Yok. 

Sayın Engin Güner, konuşacak mısınız efendim? 

ENGİN GÜNER (İstanbul)-Hayır, Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Sayın Cevat Ayhan, konuşacak mısınız? 

CEVAT AYHAN (Sakarya)- Evet, Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakika^Sayın Ayhan. 
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 720 sı

ra sayılı Özelleştirme Kanunu Tasarısının 3 üncü maddesi hakkında, şahsım adına söz almış bulu
nuyorum. 

Değerli arkadaşlar, 3 üncü maddede, Özelleştirme Yüksek Kurulu ve bu kurulun görevleri ta
rif edilmektedir. Burada, Özelleştirme Yüksek Kurulunda, Başbakanın başkanlığında, Başbakanın 
belirleyeceği bir Devlet Bakanı, özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı (bu konuda görevlendiril
miş bir Devlet Bakanının olmaması halinde Başbakanın belirleyeceği diğer bir Devlet Bakanı), Ma
liye Bakanı ile Sanayi ve Ticaret Bakanı görevlendirilmiş bulunmaktadır. 

Burada, özelleştirmeden sorumlu bir devlet bakanının olmaması halinde, başbakan, herhangi 
bir devlet bakanını görevlendirebilmektedir ki, bu, sistemin işleyişi bakımından sıhhatli bir yol de
ğildir. Özelleştirmeden sorumlu bir devlet bakanının, -özelleştirme meselelerini yakından bilen, ka
bineye bilgi veren, bu kurula bilgi veren ve özelleştirmeyle ilgili hizmetleri yürüten, özelleştirme 
idaresiyle temas sağlayan bir bakanın- Başbakan tarafından değiştirilebileceği veya görevlendiril-
meyip, yerine, her toplantı için bir başka devlet bakanının görevlendirileceği şeklinde bir hüküm, 
bu yüksek kurulun işlemesi bakımından mahzurludur. 

Ayrıca, özelleştirilecek olan kamu iktisadî teşebbüsleriyle ilgili olarak bugüne kadar hizmet 
vermiş olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı.ve kendilerine KİT bağlı 
olan diğer bakanlıkların da bu heyette bulunması ve bu heyetin sayısının da, ilave edilecek olan bu 
bakanların sayısı kadar artırılması gerekir. Aksi takdirde, heyet, başbakanın fikirlerini doğrudan 
doğruya uygulayacak, hazırlıksız, konusuna hâkim olmayan, daha çok devlet bakanlarının ağırlık
ta olduğu bir kurul olur ki, bu da, Özelliştirme Yüksek Kurulunun verimli çalışma imkânlarını, isa
betli karar verme imkânlarını Kuruldan uzaklaştırır. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, burada, Özelleştirme Yüksek Kurulunu kuruyoruz ve görevlendiri
yoruz; ancak, şunu ifade edeyim ki, özelleştirme çalışmalarında, 1984'ten bugüne kadar başarısız 
neticeler alınmış olduğu gibi, bu Özelliştirme Yüksek Kurulu ve bu Kurulun çalışmaları, önümüz
deki dönemde de, göreceğiz ki, hiçbir netice vermeyecektir. 

Değerli arkadaşlar, bu tasanda, özelleştirilecek kuruluşlarla ilgili olarak, -bu kuruluşlar özel-
leştirilirken- bu kuruluşlardaki imalatın garanti edilmesi, yani, bu tesislerin imalata devam etmesi 
ve bu tesislerde çalışacak kimselerin iş güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili herhangi bir husus yok. 
Daha önce, kanun tasarısının geneli ve maddeleri üzerinde konuşulurken, bir arkadaşımız, Alman-
ya'daki Truhent Özelleştirme Kurumunun, üç yıldan beri yapmış olduğu özelleştirmelerle ilgili, 
mukayase babında bilgi verdiler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Ayhan, lütfen son cümlenizi söyler misiniz. 
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CEVAT AYHAN (Devamla)- Bitiriyorum efendim. 

Bu kurulun yetkilisinin, geçenlerde Türkiye'ye geldiği zaman, beyanatlarında da açık olarak 
ifade ettikleri gibi, özelleştirmede: 

1. Özelleştirilecek olan tesisin, imalata devam etmesi garantisi, 
2. Özelleştirilecek tesiste yenileme ve.darboğaz giderme yatırımı için, yatırım garantisinin 

alınması, 

3. Özelleştirilecek olan tesiste çalışanların iş güvenliğinin sağlanması şeklinde şartlar aranma
sı ve garantilerin alınması gerekirken, bu tasarıda da, bu maddelerde de bunu görmüyoruz. Bu, ta
sarının en mühim eksikliğidir ve başarısızlığa götürecek husustur. 

Teşekkürlerimle arz ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)-Soru soracağız. 
BAŞKAN-Tamam, efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Bizim de sorularımız var. 
BAŞKAN- Evet, soru sormak isteyenlerin isimlerini tespit ediyorum: 
Sayın Uluç Gürkan, Sayın Hüseyin Erdal, Sayın Coşkun Gökalp, Saym Mehmet Sevigen, Sa

yın Salih Kapusuz, Sayın Ahmet Remzi Hatip, Saym Cevat Ayhan, Saym Mustafa Ünaldı, Sayın 
Hasan B asri Eler. 

İsim tespit işlemi bitmiştir. 
BAŞKAN-Buyurun Sayın Gürkan. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Bir soru Komisyona, bir soru da Hükümete sormak istiyorum. 
Komisyona sormak istediğim soru: Komisyon, katıldığı önergeleri, ne zaman, nerede, kendi 

arasında görüşüyor? Bu konuda, Genel Kurula, biraz, doyurucu, açıklayıcı bilgi verirlerse çok mut
lu olurum. 

Hükümete sormak istediğim soru: 3 üncü maddeyle kurula devredilen yetkiler karşısında, ku
rulun yanlış bir karar vermesi halinde, Hükümet, tasarıda, acaba, ne gibi bir müeyyide, ne gibi, ki
me karşı, nasıl bir sorumluluk mekanizmasını öngördü? Acaba ileriki maddeleri okurken biz mi 
gözden kaçırdık, yoksa böyle bir şeyi gerçekten hiç mi düşünmediler? Bu madde oylanırken vicda
nen müsterih olmak için, Hükümetin ciddi bir açıklama getirmesinde yarar görüyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Efendim, isterseniz bütün soruları alalım, ondan sonra cevaplayalım. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli)- Sayın Başkan, 

cevap vermek istiyorum. 
BAŞKAN-Peki, buyurun. . 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli)- Sayın Başkan, 

biz, Komisyon olarak, Parlamentonun bir parçasıyız ve İçtüzüğe göre çalışıyoruz. Ben, yedi sene
dir bu Parlamentodayım ve bu Komisyon, İçtüzüğe göre toplanır. Biz, Komisyon üyeleri olarak 
kendi başımıza bir şey vazetmiyoruz. Hep böyle olmuştur, teamül böyledir. Burada müşavere olu
nur ve komisyon üyeleri kararını verir. 
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BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

ADNAN KESKİN (Denizli)- Bu açıklama, sorunun cevabı olmadı ki Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Efendim, tamam. Yani, ille sizin dediğiniz gibi cevap verilmez. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Sayın Başkanım, soru, bir si
yasetçi tarafından soruluyor ve buradaki kurul da siyasî bir kuruldur, sorumluluğu da siyasîdir. Yü
ce Meclisteki parlamenterlerin aldıkları kararlardaki müeyyide nedir? Hükümetlerin aldıkları ka
rarlardaki müeyyide nedir? Yani, Bakanlar Kurulu yanlış karar aldı diye, Ceza Kanununda müey
yide mi getirilmek isteniyor? 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Yüce Divana gider. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Evet, o ayrı bir mesele ve 
onun şartları var. Yüce Divana nasıl gideceğine dair hükümleri, Ceza Kanunu hükümlerini uygu
larsınız; ama, siyasî kararlarda... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Ekonomik kararlar bunlar. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AY KON DOĞAN (İsparta)- Efendim, ekonomik karar ol
sun. Bundan önce de bu kurul vardı. 1986'dan bugüne kadar bu kurulun içinde geldiniz siz. 

BAŞKAN- Arkadaşlar, rica ediyorum, müdahale etmeyin lütfen. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Açıklığa kavuşsun; çünkü, Sayın Bakanın esasla ilgili 
konuşmaları tutanağa geçiyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Tamam efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Bu kurul, Parlamentonun için
den çıkmış siyasî bir kuruldur ve içinde teknokrat yoktur, bürokrat yoktur. Kurulun sorumluluğu 
da siyasîdir. 

BAŞKAN- Tamam, teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın Coşkun Gökalp; buyurun efendim. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Sayın Başkan, aşağıdaki sorularımın, Sayın Bakan tarafından 
cevaplandırılmasını istiyorum: 

Şimdiye kadar yapılan özelleştirmeden ne kadar gelir elde edilmiştir ve bu hususta ilan ve rek
lam parasının tutarı nedir? 

Satılması hususunda verilen ilan ve reklam parasının tutarı nedir? 

Elde edilen paralar nerelerde kullanılmıştır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 

DEVLEr BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Yazılı cevap vereceğim Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN- Peki efendim. 

Sayın Mehmet Sevigen... 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Bakan bu konuda bizleri aydınlatmadan oyumu
zu nasıl kullanacağız? 

(ANAP, RP ve CHP sıralarından "Bakan cevaplasın" sesleri, gürültüler.) 

BAŞKAN- Efendim "yazılı cevaplandıracağım" dedi Sayın Bakan. Sorduğunuz sorular ra
kamsal. Elbette ki, yazılı cevap verecek. (RP ve CHP sıralarından gürültüler) 

Buyurun Sayın Sevigen... 

Sayın Sevigen, soru soracak mısınız?.. 

Arkadaşlar, soru soracaksanız sorun, sormazsanız burası... 
MEHMET SEVlGEN (İstanbul)- Sayın Başkan, sizin konuşmanızdan bize sıra gelmiyor ki!.. 

(Alkışlar) 

BAŞKAN- Efendim, ben size "Buyurun, sorunuzu sorun" diyorum. ~~" 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul)- Efendim, arkadaşımız sordu; ama, ben de sormak istiyorum: 

Şimdiye kadar, bu özelleştirme ile kaç tane işletme satılmıştır? 
Bu işletmeleri satmak için ne kadar masraf edilmiştir? 
Bu gelen paralar nerelere harcanmıştır? " 
Bunların Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını istiyorum* 
BAŞKAN- Teşekkür ederim efendim. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Aşağı yukarı aynı suallerin 

tekrarıdır. Aynı birinci sualde olduğu gibi, buna da yazılı cevap vereceğiz. Yazılı alacaklardır ce
vabını. 

BAŞKAN- Sayın Hatip buyurun efendim. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya)-Görüşülmekte olan... 
BAŞKAN- Efendim, duyamıyorum, biraz yüksek sesle sorar mısınız. Stenograflar da duyamı

yor, lütfen, yüksek sesle efendim... 
AHMET REMZİ HATİP (Konya)- Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Özelleştirme Kanun Ta

sarısının 2 nci maddesinin (c) fıkrasında, özelleştirme uygulamalarından elde edilecek olan gelirle
rin, genel bütçe harcama ve yatırımlarında kullanılmaması öngörüldüğü halde, tasarının gerekçe
sinde, elde edilecek kaynakların, altyapı, savunma, eğitim, sağlık harcamalarında kullanılmasından 
bahsedilmektetir. Buna göre bu iki husus nasıl tevil edilecektir ya da bağdaştırılacaktır. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim, efendim. 
Sayın Bakan, yazılı da cevap verebilirsiniz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Sayın Başkan, olur mu öyle şey?!. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Efendim, yetki bizimdir; söz
lü olarak da cevap verebilirim, yazılı olarak da. 

BAŞKAN- Ben, Sayın Bakana teklif ediyorum, size söz vermedim Sayın Keskin... 

ADNAN KESKİN (Denizli)- Sayın Başkan, uygulamanız İçtüzüğe uygun değil; hatalı görüş
me yapıyoruz. Burada bir yasa tasarısı görüşülüyor.Sorulardan amacımız, yasa tasarısına kullana
cağımız oyu belirlemektir. Oyumuzu başka türlü nasıl kullanacağız?.. 
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BAŞKAN- Sayın Bakan, lütfen cevap verir misiniz? 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Cevap veriyoruz efendim. 

Sayın Başkan, özelleştirmeden elde edilecek gelirler, Kamu Ortaklığı Fonunda kullanılmaya 
müsaittir. Kamu Ortaklığı Fonu çerçevesinde, altyapı yatırımlarında -ki, kanun ona müsaittir- kul
lanılabilir. Sadece genel bütçeden yapılacak harcamalar sınırlandırılmıştır. Örneğin, altyapı yatırı
mı olan otoyollar ihale edilmiş ve borçlanılmış, özelleştirme fonu delaletiyle, bunların borç ödeme
lerinde kullanılacaktır. 

Yani, Kamu Ortaklığı Fonu çerçevesinde yapılacak harcamalara, bu özelleştirme gelirlerinden 
tahsisat yapılabilecektir. • 

Arz ederim. (ANAP ve CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN- Sayın Salih Kapusuz, buyurun. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakana bir sual sormak 
istiyorum. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu, başbakan, başbakanın tayin edeceği devlet bakanı, özelleştirme
den sorumlu devlet bakanı, Maliye Bakanı ve Sanayi ve Ticaret Bakanından oluşuyor. Bu devlet 
bakanından birisi, başbakan yardımcısı olan devlet bakanından birisi olabilir mi? 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Olabilecektir efendim. Çün
kü, yasada yasak yok. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Sorum bitmedi efendim: 
Aynı zamanda, bu devlet bakanı, özelleştirmeden sorumlu başbakan yardımcısı olarak mı gö

rev alacaktır? 

BAŞKAN- O, başbakanın bileceği bir iş; onu başbakan tayin ediyor.(RP sıralarından gürültü
ler) 

Efendim, sorulan soruya ben delalet ediyorum. Elbette, Bakana intikal ettirip ettirmeme hak
kım var. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Bir başka sorum: (DYP sıralarından gürültüler) 
Sayın Başkanım, biz burada bir yasa tasarısı görüşüyoruz; Hükümet adına da bir Sayın Baka

nımız buradadır. Biz bu tasarı için oy kullanacağız ve bu maddeyi değerlendirebilmemiz için, siya
sî iktidarın bu husustaki uygulamalarının ne olacağını sormak elbette bizim hakkımızdır. 

Başka bir soruya geliyorum; ilgili maddenin (e) bendi: Özelleştirme kapsamına alınan kuru
luşlardan gerekli görülenlerin küçültülmesine, faaliyetlerinin süreli veya süresiz olarak durdurul
masına, kapatılmasına veya tasfiyesine karar verme konusunda, acaba, Sayın Başbakanımızın da
ha önce ilan etmiş olduğu kapatma kararma, ilan ettiği kurumlar girecek mi? 

Bir başka sorum şudur: Özelleştirme Fonu ve Özelleştirme İdaresinin gelir gider programları
nı görüşerek onaylamak, yine bu yüksek kurulun görevleri arasında sıralanıyor. Acaba, daha önce
ki fonlarda olduğu gibi, yeni ihdas edilen Özelleştirme Fonu veya Kamu Ortaklığı Fonunun aynı 
şekilde bütçeleştirilmesi söz konusu olabilecek midir? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
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DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Sayın Başkan, Kamu Ortaklı
ğı Fonu ve Özelleştirme Fonu, Parlamentonun denetimindedir. Kamu Ortaklığı Fonu ve Özelleştir
me Fonu Parlamentonun denetiminde olacaktır. Bu, tasanda açıkça yazılmıştır. Denetim yolları çok 
şeffaf bir şekilde açıkça yazılmıştır. Fonun ne şekilde denetleneceğini tasarıda görürsünüz, tetkik 
etmenizi gerektirir. 

Efendim, 3 üncü maddenin (e) fıkrasıyla ilgili olarak sorduğunuz kurumlar, şu ana kadar özel
leştirme kapsamında değildir. Özelleştirme kapsamında olmadığına göre, bu sorunuzun, şu anda 
özelleştirme yasasıyla ilgisi de bulunmamaktadır. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Yani, bu kurumlar kapatılmayacak. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Efendim, böyle bir şey deme
dim. 

Ben size diyorum ki, şu ana göre, özelleştirme yasasıyla sizin bahsettiğiniz kurumların bir ala
kası bulunmamaktadır. " ' 

Üçüncü husus, elbette ki, özelleştirme kurumu, bir devlet bakanına bağlı olacaktır, bu devlet 
bakanı, başbakan yardımcısı da olabilir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Arkadaşlar, bakınız, sorular bana soruluyor, ben istediğim soruyu Hükümete tev
cih ederim, istemediğimi etmem; çünkü, soruları benim kanalımla soruyorsunuz, yani, Başkanlık 
kanalıyla soruyorsunuz. 

Buyurun Sayın Erdal. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli)- Sayın Başkan, 
Komisyon olarak bir noktaya açıklık getirmemize müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN-Sayın Erdal, buyurun efendim. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sayın Başkan, görüşülmekte olan tasannın "Özelleştirme Yük

sek Kurulu ve Görevleri" başlığını taşıyan 3 üncü maddesindeki bazı noktaların açıklanması için 
delaletlerinizle, Sayın Komisyon ve Sayın Bakana bazı sorularım olacaktır. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Neyse, soracağınız soruları iyi 
hazırlamamışınız, yarın sorun... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Bu maddenin bazı noktalarının açıklanması için delaletinizle, 
Sayın Komisyon ve Sayın Bakana soru soracağım. Memleketimiz için çok mühim olan bu Özelleş
tirme Kanun Tasansının müphem olan kısımlarının açığa çıkması için, biz, çok soru soracağız. 

BAŞKAN- Sayın Erdal, sorunuzu sorun... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Müsaade buyurun efendim. Çok mühim bir meseleyi konuşu
yoruz. Türkiye'nin yetmiş yıllık istikbalini konuşuyoruz biraz terleyeceğiz tabiî. 

1. Sayın Başbakanın belirleyeceği bir devlet bakanına... 

BAŞKAN- Sayın Erdal, lütfen, bakınız, soruyu, öz soracaksınız, gerekçesini açıklamayacak
sınız. (RP sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlar, burada, Meclis ciddiyetini koruyacağız. İçtüzükte sorunun nasıl sorulacağı belir
tilmiş. 
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HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Efendim, tabiî, özelleştirme basit bir şey değil. Bunun teknik 
konuları var, mevzuatı var, finansman konuları var. Onun için... 

BAŞKAN, Bakın, böyle devam ederseniz soru sordurmam size. Lütfen, sorunuzu öz olarak so
run. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sayın Başkan, İçtüzüğün 61 inci maddesi "Görüşme sırasında, 
Hükümetten veya Komisyondan soru sormak isteyenler, sorularını yerlerinden sorarlar" diyor "Sa
yın Başkanın isteği gibi sorarlar" demiyor. 

BAŞKAN- Sayın Erdal, biz milletvekiliyiz, milletvekili sorumluluğu içinde hareket edin ve 
sorunuzu sorun. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Benim sorum, bu 3 üncü maddeyle ilgilidir. 

BAŞKAN- Sorun. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Tamam soruyorum; ama, açıklamakta fayda var. Sayın Bakan 
veya Komisyon, yanlış bilgi verebilir. 

BAŞKAN- Burada eğlence mi tertipledik Sayın Hüseyin Erdal. Sorunuzu sorun efendim. So
runuzu sormazsanız, hemen sizi oturturum yerinize. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Lütfen, burada, biz, eğlencede değiliz, oyun da oynamıyoruz; 
Türkiye'nin yetmiş yıllık geçmişini ve istikbalini konuşuyoruz. Tabiî, siz bu işleri anlamadığınız 
için, konuyu ciddiyetle ele alamazsınız. Yetmiş yılda bu kadar tesis kurulmuş, bunları soracağım... 

BAŞKAN- Lütfen sorunuzu sorar mısınız... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Bunları tabiî soracağım. 

BAŞKAN-Sorun. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sabaha kadar soracağım. 

BAŞKAN-Sorun sorunuzu. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sorumun da cevabını isteyeceğim. Müsaade buyurun. 
BAŞKAN- Sizin adil düzeniniz bu mudur yani?! (DYP ve SHP sıralarından alkışlar, gülüşme

ler) 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sayın Başkan, "herhangi bir devlet bakanına bu görev verilir" 
diyor. Bu devlet bakanı, hangi vasıfları haiz olacak ve nasıl bir bakan olacak? Yani, bakanlığı şöy
le olacak veya kendisi böyle olacak; böyle bir vasfı var mı, yok mu? Bu bakan, sıradan bir bakan 
değil. 

Çok mühim bir soru soruyorum. Herkes bu işi bilemez, işi ehline vereceksiniz. O halde, Sayın 
Bakan veya kurul, bu konuda ehil bakanı tespit etmişler mi veya nasıl bir şey düşünüyorlar? 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu)- Sayın Başkan, bakanların içinde ehil olmayanlar mı var yoksa?! 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Soru 2: "Özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı, Maliye Ba
kanı ile Sanayi ve Ticaret Bakanından oluşan Özelleştirme Yüksek Kurulu kurulmuştur" diye yük
sek kurulu kuruyor. Neden iki bakan oluyor da üç dört bakan olmuyor? Bunun için bir kıstas var 
mı? Çünkü, bu da çok mühim. Çeşitli konuları bilen beş bakanın olması lazım. Neden iki bakan da, 
beş on değil? Bu konuda bir çalışmaları var mı? Bunun cevabını istiyorum. 
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Soru 3: "Kurul, üyelerinin tamamının katılımıyla toplanır ve kararı oybirliğiyle alır." Şimdi, 
burada oybirliği çok mühim. Bir kişi oy vermezse, -çok da mühim bir iş yapılacak, yapılması la
zım- bu iş yapılmadığı zaman, acaba ne tedbir alacak Hükümet veya o andaki Kurul ne yapacak? 

BAŞKAN- Sayın Hüseyin Erdal, siz bu Meclise geldiğiniz zaman, tam, şuurunuz yerinde miy
di? (RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler; DYP ve SHP sıralarından alkışlar.gülüş-
meler) 

Lütfen... Rica ediyorum, oturur musunuz. 

Böyle soru sorulmaz; oturur musunuz... 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Özür dile! Bir milletvekiliyle böyle konuşamazsın! 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Ciddî ol... 

BAŞKAN- Lütfen oturur musunuz yerinize... Burası alay edilecek yer değil; burası Türkiye 
Büyük Millet Meclisi. Oturur musunuz yerinize... (RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gü
rültüler) 

Lütfen oturur musunuz. 
İdare Amirlerini göreve davet ediyorum; lütfen oturtur musunuz. 
Lütfen oturur musunuz yerinize... (RP sıralarından gürültüler) 

Peki arkadaşlar, şimdi bağırıyorsunuz; şu üye arkadaşımızın, sabahtan beri Türkiye Büyük 
Millet Meclisi karşısında... 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Burası babanın çiftliği değil; bir milletvekiline de böyle 
davranamazsın! 

BAŞKAN- Bir dakika beni dinler misiniz... 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Burası babanın çiftliği mi? Böyle davranamazsın! 

BAŞKAN-Ben size söz vermedim. Bir dakika arkadaşım... Yerinize oturur musunuz... 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Böyle davranamazsın! Bir milletvekiliyle karşı karşıya-

sın! Saygısızlık etme! 
BAŞKAN- Bir dakika... Oturur musunuz lütfen 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)-Akıllı ol biraz! 

BAŞKAN- Oturur musunuz... 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Burası babanın çiftliği; Kamer Genc'in çiftliği; devam 

et!.. 
BAŞKAN-Arkadaşlar, bu arkadaşımızın, şu Meclis Genel Kurulunda soru diye sorduğu şey

lerde soru niteliği var mıdır? Bu, burada alay etmek değil midir? Eğer, bütün milletvekilleri çıkar, 
burada böyle alay ederse bu Meclis ne hale döner?! (DYP ve SHP sıralarından alkışlar; RP sırala
rından gürültüler) 

HAŞAN DİKİCİ(Kahramanmaraş)- Senin şuurun yerinde mi? Sen şuurlu musun, akıllı mısın? 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Benimle böyle konuşamazsın! Sözünü geri al!.. 
BAŞKAN- Lütfen, Sayın /ı'rdal... Oturur musunuz yerinize..(RP sıralarından sıra kapaklarına 

vurmalar, gürültüler) 

- 9 0 -



T.B.M.M. B:2S 27 .10 .1994 0 : 3 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Özür dile! 

BAŞKAN- Lütfen oturur musunuz yerinize. (RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürül
tüler) 

Sayın İdare Amirleri, lütfen müdahale eder misiniz. 

Efendim, salonda İdare Amiri yok. Bu Meclisi biz nasıl yöneteceğiz?! 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Ne yapacaksın?! Beni millet seçmiş, İdare Amiri değil! Benim 
ardımda 60 milyon insan var, 60 milyon!.. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Özür dileyeceksin! O kürsü sana yakışmıyor; o kürsüye 
layık değilsin sen. Sen, o kürsüyü dolduramıyorsun. 

BAŞKAN- Şu arkadaşınızın yaptığı hareket, Meclise layık mıdır arkadaşlar?! (RP sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Efendice hareket et! Ben burada gayet güzel bir soru soraca
ğım; ama, bunlar senin kafana girmiyor. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya)-Özür dileyeceksin! Milletvekilinden özür dileyeceksin! 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Sayın Başkan... 

BAŞKAN- Sayın Şener, bakın sizden rica ediyorum... Soru sorsun, tamam; ama, böyle alay 
etmesin.Yani, oybirliğiyle bir karar alınmazsa ne olur? 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya)-Önce özür dile! 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)-Bu Meclise hakaret ediyorsun. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- "Otur" demeyeceksin, "oturur musunuz" diyeceksin! 
BAŞKAN- Kaç tane sorunuz var efendim? 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)-Önce özür dileyeceksin! Bu Meclise hakaret etmeyecek
sin; özür dileyeceksin! 

BAŞKAN- Efendim, ben, özür dileyecek bir şey söylemedim; arkadaşın gerçek durumunu 
söyledim. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)-Yüce Meclise hakaret ediyorsun sen. 
BAŞKAN- Lütfen... Ben, kimseye hakaret etmiyorum. Beni, ceza vermeye zorlamayın. Mec

lisin çalışmasını engelliyorsunuz. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Sen doktor musun? Doktora götürelim o zaman. Önce 

özür dileyeceksin! Lütfen özür dileyin. 
BAŞKAN- Efendim, salonda İdare Amiri yok mu? 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Ne yapacaksın İdare Amirini?! Beni millet seçmiş; İdare Ami

ri değil. Benim arkamda 60 milyon insan var; sen kim oluyorsun?! (RP sıralarından sıra kapakları
na vurmalar) 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, özür dileyeceksiniz! 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Ben milletin vekiliyim. Konuştuğun kelimeyi geri alacaksın. 

Ben sorularımı soruyorum. 
BAŞKAN- Sayın Hüseyin Erdal, yerinize oturur musunuz...(RP sıralarından sıra kapaklarına 

vurmalar, gürültüler) 
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Yerinize oturur musunuz... Yerinize oturur musunuz diyorum... Sayın Hüseyin Erdal, yerini
ze oturur musunuz...Yerinize oturur musunuz... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Ben milletin vekiliyim, senin değil. Sorularımı soruyorum. De
minki sözünü geri alırsan, sorularımı da sorarsam, otururum. 

BAŞKAN-Efendim, lütfen yerinize oturur musunuz... 

Sayın milletvekilleri, eğer Meclisi kabadayılık yaparak çalıştırmazsanız, Mecliste hiçbir şey 
yapılamaz. 

Lütfen... Sayın Hüseyin Erdal oturur musunuz... 
Efendim, sizden rica ediyorum, oturur musunuz... 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- O kürsüye küçük geliyorsun!.. Milletvekilinden özür di
le! 

BAŞKAN- Lütfen oturur musunuz... 
MUSTAFA KUL (Erzincan)- Sayın Başkan, bu Meclisin her saniyesi çok kıymetli. Bir mil

letvekilinin bu şekilde davranıp, Meclisi çalıştırmamasına daha fazla tahammül edemeyiz. 

BAŞKAN- Ben ne dedim arkadaşlar... Bir dakika... Söylediğimi izah edeyim size: "Sizin so
ru sormak için herhangi bir hazırlığınız var mı" anlamında bir şey söyledim. 

ABDÜLLATİF ŞENER-Sayın Başkan... 

BAŞKAN- Sayın Şener rica ediyorum... Ben, o lafı, "Sayın Erdal, soruları hazırlayarak mı gel
diniz" anlamında söyledim. 

TURHAN TAYAN (Bursa)-At şunu dışarı yahu! 

MUSTAFA KUL (Erzincan)- Sayın Başkan, bu şekilde Meclisi meşgul edemezsin; oylamayı 
yap, dışarıya at. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya)- Ne demek "şuuru yerinde mi?" 

BAŞKAN- Lütfen oturun be kardeşim... 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri)-Özür dile! 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, yerinize oturur musunuz efendim... 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)-Özür dile! 

BAŞKAN- Efendim, ben özür dilenecek bir şey söylemedim. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Özür dileyin Başkan, lütfen... 
BAŞKAN- Hayır efendim, özür dilenecek bir şey söylemedim. Ben, sadece, Meclisin karşı

sında soru sorarken hazırlıklı olup olmadığını sordum. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Söylediklerinizi aynen iade ediyorum, fazlasıyla sen layıksın. 
BAŞKAN- Buyurun... Yerinize lütfen oturur musunuz. 

TURHAN TAYAN (Bursa)- Sabaha kadar soru sormaya hakkı var mı?! 
BAŞKAN- Efendim, lütfen yerinize oturur musunuz... Sayın Erdal, oturun... Ben tekrar size 

soru... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Milletvekillerine nasıl hitap edileceğini bilmen lazım. 

BAŞKAN- Ben biliyorum canım, biliyorum. 
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AHMET REMZİ HATİP (Konya)- "Şuurun yerinde mi" ne demek? 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Deminki lafın neydi? 

BAŞKAN- Sen, deminki lafımı yanlış anladın. Ben dedim ki, soru sormak için hazırlık yaptı
nız mı, yapmadınız mı? Şuuru, o anlamda kullandım. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- O başka şey, hazırlık yapıp yapmamak, o anda olan bir şey. Ha
zırlık yaparım yapmam... 

BAŞKAN- Efendim, ama, sabahtan beri soru sormuyorsunuz ki, hep bizimle alay edecek tarz
da konuşma yapıyorsunuz. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Ne münasebet! Ne münasebet! Ben bir konuyu görüşüyorum. 
Burada alay konusu yok. 

BAŞKAN-Lütfen, Sayın Erdal... 

V. - DİSİPLİN CEZALARI 
1. - Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'a iki uyarma cezası verilmesi. 
BAŞKAN- Efendim, size, uyarma cezası veriyorum. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Nasıl veriyorsun?! 

BAŞKAN-Veriyorum. 
Bakın, soru, kısa ve gerekçesiz bir önergeyle, hükümet adına sözlü ve yazılı olarak cevaplan

dırılmak üzere sorulur; özlü ve gerekçesiz. S 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Gerekçesini söylüyorum. 

BAŞKAN- Efendim, gerekçe söylemeyeceksiniz. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Gerekçesini söylüyorum. Neden iki bakan da, Uç bakan, dört 

bakan değil. Gerekçesini söyledim. 

BAŞKAN- Lütfen... Yerinize oturacak mısınız... Oturacak mısınız... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sözünüzü geri almazsanız oturmayacağım. 

MilSTAFA ÜNALDI (Konya)- Sözünü geri al! 

BAŞKAN- Lütfen oturacak mısınız yerinize... 
Size, bir uyarma cezası daha veriyorum. Bakın, iki uyarma cezası, arkasından, Meclisin... 

(SHP sıralarından alkışlar; RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

Bakın, oturacak mısınız yerinize... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Oturmuyorum! Sözünü geri alırsan otururum. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Özür dile! 

BAŞKAN- Sayın Erdal, oturacak mısınız yerinize... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Özür dileyince... 

BAŞKAN- Lütfen oturur musunuz yerinize. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Özür dile. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Lütfen... Sözünü geri alacaksın! 
BAŞKAN- Efendim, ben, geri alınacak söz söylemedim size diyorum. 
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HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)-Özür dile! 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Söylediğin ne idi? 
BAŞKAN- Lütfen oturur musunuz yerinize... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Lütfen özür dile de... 
BAŞKAN-Sayın Erdal, oturur musunuz yerinize... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Oturmuyorum! (RP sıralarından "Oturmuyoruz" sesleri) 
BAŞKAN-Oturmayınca, ne olacak bu Meclisin hali?! 
ABDÜLKADİR ATEŞ (Gaziantep)- Sayın Başkan, şahsınızda, Meclise hakaret ediyor. 
BAŞKAN- Size, bir oturum Meclisten geçici çıkarma cezası veriyorum. (SHP sıralarından 

"Bravo" sesleri, alkışlar, RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Neyi alkışlıyorsunuz?! Bu hakaret size değil mi?! 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Bu hakaret size yapılıyor, siz milletvekili değil misiniz?! 
BAŞKAN-Arkadaşlar, oturur musunuz... 
Sayın Hüseyin Erdal, kendinizi savunacaksanız, buyurun savunun kendinizi; size savunma 

hakkı veriyorum; savunmuyorsanız, oylayacağım. (RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gü
rültüler) 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Sayın Ateş, bu hakaret size değil mi?! 
MUSTAFA KUL (Erzincan) - Sorunu sor, otur yerine... 
BAŞKAN- Size bir oturum Meclisten geçici çıkarma cezası verdim; buyurun, kendinizi savu

nun.. » 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)-Önce ceza; sonra savunma!.. 
BAŞKAN- Efendim, Genel Kurul kararıyla verilecek. 
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)-Başkan, oylamadm kL. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sayın Başkan, cezayı resen mi veriyorsunuz; Genel Kurul mu?.. 
BAŞKAN- Genel Kurulda oylayacağım efendim. Kendisini savunacak, ondan sonra Genel 

Kurulun oyuna... 
Buyurun efendim. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sayın milletvekilleri, ben, milleti temsilen buradayım, hepini

zin de aynı görevde olduğunuz gibi; hiçbiriniz kendinizi başka türlü göremezsiniz. 
Biz, burada bir görev yapıyoruz; kamuoyunu yıllardan beri meşgul eden ve son günlerde de

vamlı meşgul eden özelleştirme tasarısını görüşüyoruz. Bu, hayatî bir meseledir, ciddî bir mesele
dir. Tüyü bitmedik yetimin hakkı var burada. Ben, inandığım şekilde bunu savunmaya mecburum, 
benim inancım öyle. 

AHMET SAYIN (Burdur) - İstismar değil yalnız, istismar... 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla)- Benim inancım öyle. Konuşma! Dinlemesini öğren! 
Benim inandığım, şu milletin hakkını korumak; öyle inanıyorum; ama, siz inanmıyorsunuz; 

peşkeş çekin, bir şey demiyorum. Ben, burada, bu milletin hakkını savunuyorum. 
Ne demişim, kalkmışım, şu maddeler hakkında açıklama istemişim. İçtüzük ne diyor; "Bir 

üye, herhangi bir..." 
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TURHAN TAYAN (Bursa)- Sabaha kadar soru sor!.. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla)- Efendim, sabaha kadar kalsan ne olacak?! Kalalım, ne olur?! 

TURHAN TAYAN (Bursa)- Alay ediyorsun; dalga geçiyorsun. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla)- Kim alay ediyor? Alay edilecek duruma biz düşüyoruz. 

İçtüzük diyor ki, "üye, istediği..." ' 

AHMET SAYIN (Burdur)- Sayın Bakanın boyunu sorsaydın bir de!.. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla)- Dinle Ahmet Bey! Boyun kısa; ama, lafın çok çıkıyor! 

İçtüzük ne diyor, çok açık: "Üye, bir kanunun herhangi bir maddesi üzerinde Bakandan veya 
Komisyondan soru sorar." Nereden; yerinden sorar. Biz ne yapmışız, yerimizden, Sayın Bakana ve
ya Komisyona soru sormuşuz. Ne demişiz; efendim, bir bakan görevlendiriliyor; ama, bu bakanın 
vasıfları belli mi; düşünüldü mü; yani, teknik mi olacak, hukukçu mu olacak, bankacı mı olacak; 
hangi bakan olacak? Peki, siz bunu öğrenmek istemiyor musunuz? 

TURHAN TAYAN(Bursa)-Kanunda yazılı o. > • • : 

HÜSEYİN ERDAL(Devamla)- Bu, şaka mıdır; hayır, ciddîdir. 

Sonra, efendim, kurul iki bakandan oluşur demişiz. Güzel de, peki, iki bakan değil de, beş ba-
. kan olsa ne olur; bunun kıstası var mı; bunun ölçüsü ne arkadaşlar? Bakan şunu diyebilir: "Efen
dim, biri Sanayi Bakanı, biri Maliye Bakanı; Sanayi Bakanı teknik konuları bilir, Maliye Bakanı da 
finansmanı bilir. O bakımdan, biz böyle uygun gördük." Elhakk; tamam, cevap bu. 

Şimdi, biz bunu sorarken, Sayın Başkan da, "efendim, siz ne soruyorsunuz; aklınız başınızda 
değil" diyor. Allah, Allah!.. O zaman, bu kanun tasarısını yazanların aklı başında değil. Ben, ka
nun tasarısının maddesini kelime kelime okuyorum ve soruyorum. Eğer Sayın Başkan, bana "aklı
nız başınızda değil" diyorsa, o zaman kendini yoklasın; çünkü, ben kanun tasarısını okuyorum- o, 
başka bir şeyden bahsediyor- ve bu şekilde, bir milletvekili olarak üzerime aldığım vebali taşıya
rak bunu soruyorum ve maalesef, bakanlık yapmış arkadaşımız Sayın Ateş dahi, "ceza verin, atın, 
atın" diyor. Ne oluyorsun?! Kime ceza veriyorsun?! Bizi millet seçti. 

Bir milletvekili arkadaşımız dövülür, alay edersiniz; öbürüne küfür edilir, alay.edersiniz; bu
rada milleti temsil eden milletvekiline hakaret edilir, gülersiniz; peki, sizin neyiniz ciddî, neyiniz 
ciddî sizin?.. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ne yapacak, bu millet sizi?! Şu haliniz yü
zünden zaten itibarımız kalmamıştır. Ağlanacak halimize gülüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, o bakımdan bende en ufak bir kötü niyet aramayın; ben içimden geldiği 
gibi, milletin menfaatini düşünerek burada sorular sordum; ama, siz kıymetli arkadaşlar; hayır, bu 
Mecliste hiç kimse konuşmasın, hakkını hukukunu aramasın, herkes sussun... 

MUSTAFA KUL (Erzincan)- Adabıyla soru sorarsan, tamam... 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla)- Adabı senden mi öğreneceğim?! 
MUSTAFA KUL (Erzincan)-O şekilde soru sorulmaz. 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla)- O şekilde konuşulmaz, benimle o şekilde konuşamazsın! 

MUSTAFA KUL (Erzincan)- Ne bağırıyorsun! 
BAŞKAN- Sayın Kul, rica ediyorum...Arkadaşlar, rica ediyorum... Rica ediyorum... 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla)-Evvela adabını öğren! 
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BAŞKAN-Sayın Erdal, bir dakikanızı rica edeyim... 

Zaten birleşimin sonuna geldik, ben size, Meclisten geçici çıkarma cezasını vermiyorum. İza
hatınızdan tatmin oldum; buyurun efendim. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla)-Teşekkür ederim. * 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun... (RP sıralarından alkışlar, "Affetmek bü

yüklüğün şanındandır" sesleri) 

İSMAİL COŞAR(Çankın)- Son söylediğin söze kim ceza verecek peki? 

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

12. -Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Mil
letvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; Özelleştirme Uygulamalarının 
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Teklifi ile Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/1196, 1/773) (S. Sayısı: 720) (Devam) 

BAŞKAN- Soru sorma işlemine devam ediyoruz. 

Sayın Cevat Ayhan, buyurun efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Sayın Başkan, delaletinizle üç soru soracağım. 
Kanun tasarısının 3 üncü maddesinin (a) bendinde, "Özelleştirme kapsamına alınacak olan ku

ruluşlar hakkında Yüksek Kurul karar verir" denilmektedir. Özelleştirme kapsamına alınmayla il
gili kıstaslar nelerdir; hangi kurumlar öncelikle alınacak; zarar edenler mi, kâr edenler mi, yatırıma 
ihtiyacı olanlar mı, olmayanlar mı? Bu hususta cevap istiyorum. 

İkincisi: Yine (a) bendinde, özelleştirme kapsamına alınmadan önce özelleştirmeye hazırlan
ma hususundan bahsedilmekte. Özelleştirmeye hazırlanması için neler yapılacaktır; bunlara ait kıs
taslar nelerdir? Hangi kurum doğrudan özelleştirilecek, hangi kunım Özelleştirmeye hazırlık kap
samına alınacaktır? Bunların, kanun tasarısında tarif edilmediğini görmüş olduğumdan bu suali arz 
etmiş bulunuyorum. 

Yine, tasarının müzakere ettiğimiz 3 üncü maddesinin (b) bendinde ise, özelleştirme kapsa
mından çıkarılacak olan kuruluşlardan bahsedilmekte; yani, "Özelleştirme kapsamına alınmış olan 
kuruluşlardan gerekli görülenlerin özelleştirme kapsamından çıkarılarak eski statülerine iade edil
mesine ve/veya özelleştirme programına alınmış kuruluşlardan gerekli görülenlerin özelleştirmeye 
hazırlanmasına karar vermek" denilmekte. Yani, iadeyle ilgili... (Gürültüler) 

BAŞKAN- Sayın Bakan, lütfen... Soru soruluyor; dinler misiniz efendim. 
Sayın Tayan... Lütfen, soru soruluyor; arkadaşlarımız dinlesinler. 
Buyurun efendim. < 

' CEVAT AYHAN (Sakarya)- Bunların özelleştirme kapsamından çıkarılarak eski statülerine 
iadesiyle ilgili kıstaslar nelerdir? 

Yine, maddenin (f) bendinde, "Yurt içinden veya yurt dışından Özelleştirme Fonunun kulla
nım alanlarında yararlanmak üzere borç almaya ve bu amaçla devlet garantili ve garantisiz iç ve dış 
tahviller ile gerekli görülen hallerde her türlü menkul kıymet ihracı ve diğer kıymetli evrakın dü-
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zenlenmesine karar vermek" denilmektedir; yani, burada, borç alma hususu düzenlenmekte ve dö
viz olarak da borç alma, yani dış kredi alma hususu getirilmektedir. Özelleştirmeyle gelir teminine 
matuf bu kanun tasarısıyla, gelir temin etmek için özelleştirme yapılacağına göre, borç alma ihti
yacı nereden doğmaktadır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Sayın milletvekilleri, soru soracak iki arkadaşımız daha var. Çalışma süresinin, bu soruların 

bitimine kadar uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. , 

Sayın Mustafa Ünaldı, buyurun. 

TURHAN TAYAN (Bursa)- Sayın Başkan, bu sualler ne zamana kadar devam edecek? 

BAŞKAN- Lütfen siz müdahale etmeyin. Yerinize oturur musunuz... 
ADNAN KESKİN (Denizli)- Sayın Başkan, niçin soru sorulmasının bitimine kadar uzatma 

kararı alıyorsunuz? Oylamayı yapıp yapmamak, sizin takdirinize kalmış bir şey. 
BAŞKAN- Efendim, iki kişi kalmış; süreyi İçtüzüğe göre uzatıyorum. 

Buyurun Sayın Ünaldı. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Sayın Başkan.delaletinizle Sayın Bakandan soru sormak iste

dim; ülkemiz insanını ilgilendiren önemli suallerim vardı; ancak, delaletini istediğim makamın bu 
oturum sırasındaki uygulamaları, benim bu ciddî sorularımı aktarabilecek durum olmadığını orta
ya koydu. Yani, "eğlence mi tertipledik", "soru sordurmam" diyen; yoklama önergesi verdiğimiz 
zaman da "yoklama yaptırmıyorum" diyen Başkanlığın delaletine güvenmediğim için sorularımı 
sormuyorum,bırakıyorum. 

BAŞKAN- Peki, teşekkür ederim. 
Sayın Hasan Basri Eler,buyurun. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne)- Sayın Başkan, yardımlarınızla, Sayın Bakandan sorularım 
olacak. 

Sorularım şunlardır: 
Herkesin bildiği gibi, 3 tane özel banka önceden iflas etmişti ve halkın milyarlarca lirası iç ol

muştu. Zarar ediyor diye KİT'leri ö/.elleştiriyoruz. Bu yasayla, aynı şekilde, özel bankaların da 
özelleştirilmesi sağlanacak mı? 

Devlet Malzeme Ofisi; tarihinde, bugüne kadar hiç zarar etmemiş bir kurumdur ve 1992 yılın
da 166 milyar lira, 1993 yılında 349 milyar lira kârı vardır. (Gürültüler) 

Arkadaşlar, bir dakika izin verir misiniz... Çok önemli bir konu. Sizin de ilginizi çekecek. 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Eler, siz devam edin efendim. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne)-Yüzde 100'ün üzerinde kâr eden bir müessese. İstihdam du

rumu ise şöyle: Kadrosu 2 454 olmasına rağmen, 763 eksikle, yani 1 691 kadroyla çalışıyor. Şim
di, bu Devlet Malzeme Ofisi zarar etmediği halde ve bu da devletin belgeleriyle teyit edildiği hal
de... 

AHMET SAYIN (Burdur)- Soru, soru... Soru kısa olacak... 
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HAŞAN BASRİ ELER (Edirne)-Dinle, anlarsın! 

BAŞKAN-Sayın Eler, lütfen sorunuzu sorar mısınız... 

HASAN BASRİ ELER (Edirne)-1 691 kadroyla çalıştığına göre, zarar da etmediğine göre, ni
ye kapatılıyor? 

Malumunuz, Türkiye genelinde Devlet Malzeme Ofisinin arazilerinin rant değeri yüksektir; bu 
rantlara el konulması mı düşünülüyor; yoksa, büyük sermayenin önünde engel olarak mı görülü
yor? 

Bu yasanın uygulanmasında geçmişte Et ve Balık Kurumunda olduğu gibi, önce işletmeler sa
tılacak; sonra "ucuza satmışız, eyvah" deyip, yine bunların geri dönmeleri hususunda yeni kolay
lıklar mı sağlanacak? Böyle bir şey düşünülüyor mu? 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

HASAN BASRt ELER (Edirne)- Devam ediyor efendim. 
BAŞKAN-Peki, buyurun, buyurun. 
HASAN BASRt ELER (Edirne)- Ülkede, sermaye birikiminin olmadığı... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Sayın Başkan, maddeyle ilgi
li sorması gerekir. 

HASAN BASRt ELER (Edirne)- Sayın Bakan, bu özelleştirme çok önemli sizi rahatsız eder 
mi bu? Az sonra burada oylama yapılacak. Bunları, lütfen... Yapmayın böyle yani... Niye rahatsız 
ediyor sizi? Olmaz efendim... (Gürültüler) Sayın Başkan bana müsaade ediyor, siz karışamazsınız. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Bir dakika efendim... Bir da
kika... Bir dakika... 

BAŞKAN-Sayın Bakan... Lütfen, arkadaşlar... (Gürültüler). 
Arkadaşlar, burada Meclisi ben yönetiyorum. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne)- Türkiye'de sermaye birikiminin olmadığı, bankaların yağ
malanmasından anlaşılıyor. Ülke içinde olmayan bir sermayeyle, acaba, bu özelleştirilecek kuru
luşları kimler alacak? 

Diğer taraftan, Sayın Yaramancı, "verimlilik sağlamak için satıyoruz, KİT'lerin özelleştirilme
sinde yabancı sermayeye açığız, aklı olan ülkeler böyle yapıyor" diyorlar; Hükümet de buna katı
lıyor. 

Şimdi soruyorum: Sayın Başbakanın eşi, açıkça, medyaya verdiği beyanlarda, çocuklarının is
tikbalini yurt dışında, yani Amerika'da aradığını ifade ecjerek, Türkiye'yi, yatırım yapılacak riskli 
bölgeler içerisine sokmuyor mu? Acaba, kim gelip burada-yatırım yapacak? (Gürültüler) 

BAŞKAN- Bakın, sayın milletvekilleri, burada hepimiz milletvekiliyiz ve bir yemin etmişiz; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin seviyesine göre davranmak ve konuşmak zorundayız, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin seviyesine göre... İnsanlar, vicdanlarına göre konuşmak zorundadırlar; 
ama, çıkıp da burada bu Meclisin zamanını... 

HASAN BASRt ELER (Edirne)-Sayın Başkan... 

BAŞKAN- Efendim, buyurun devam edin. Ben sizi, vicdanınıza göre konuşmaya davet ediyo
rum. 
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HASAN BASRİ ELER (Edirne)- Sayın Başkan, siz bana mı söylüyorsunuz? 
BAŞKAN-Tabiî, tabiî, size... 

HASAN BASRİ ELER (Edirne)- Sayın Başkanım, bakın, ben size güveniyorum, size saygı 
duyuyorum. 

BAŞKAN- Efendim, buyurun, devam edin diyorum. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne)- Benim vicdanım, bu konuya gösterdiğim hassasiyettendir. 

BAŞKAN-Tamam; buyurun devam edin. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne)- Siz bana, vicdansız diyemezsiniz. 

BAŞKAN- Sayın Eler, ben size öyle bir şey demedim. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne)- Sayın Başkan, ben, size "vicdansız" derken, cüzdanını düşü

nenleri size anlatıyorum. İlkönce ülke çıkarı... (DYP sıralarından gürültüler) Dinleyin efendim... 
Özelleştirme Yüksek Kuruluna Sayın Başbakan tarafından iki devlet bakanı atanıyor. Niye 

milleti aldatıyoruz, kestirmeden, daha çabuk olsun diye bütün yetkileri Başbakana versek, daha 
gerçek bir görüntü olmaz mı? 

Bu konularda, gazetelere, satışlarla ilgili ilan verirken, bunların miktarını, biçimini kim belir
leyecek? Bunların belirtilmesini istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Sayın Bakan, yazılı mı, sözlü mü cevap vereceksiniz? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Tümüne birden sözlü olarak 

cevap vereceğim Sayın Başkan. 
Sayın Ayhan'ın birinci sorusunun cevabı, tasarının 2 nci maddesinin son fıkrasında vardır; son 

fıkrayı okursa, cevabını alabilir. İkinci sorusunun cevabı ise, bu tasarı, bir fınans kanunu tasarısı 
değildir. 

Sayın Eler'in sorularına gelince; Sayın Eler'in birinci sorusu: "3 özel banka iflas etmişti, özel 
bankalar da özelleştirilecek midir" dediler. Bu bankaların iflas ettiğine dair elinizde bir karar var 
mı? O konunun bu tasarıyla alakası yoktur. 

İkinci soruya gelince: Devlet Malzeme Ofisinin, tasarıyla uzaktan ve yakından ilgisi yoktur, 
özelleştirme kapsamına alınmış bir kuruluş değildir. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne)-5 Nisan paketi... 
BAŞKAN-Lütfen müdahale etmeyin efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Isparta)-Bir dakika efendim... Cevap 
istiyorsunuz cevap veriyoruz... 

SALİH KAPUSUZ(Kayseri)-Demek ki, özelleştirmeye almayacaksınız. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Üçüncü sorunuzda,"özellcşti-

rilecek kuruluşları kimler alacaktır" dediniz. Serbest piyasa ekonomisi kuralları içinde bunlar satı
şa çıkarılacaktır, kimlerin alacağını hep birlikte göreceğiz. 
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Yabancı sermaye konusunda, kanunda açık hüküm vardır; mütekabiliyet esası konulmuştur. 
Bir yabancı ülke, özelleştirmede Türkiye'ye hangi şartları uyguluyorsa, biz de onlara aynı şartları 
uygulayacağız. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Satın aldığımız KİT var mı? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Var efendim, Doğu Alman

ya'da Türk firmaları gitmiş, özelleştirme kapsamında olan bazı firmaları almışlardır. Almanya'da, 
övündüğümüz 35 bin Türk işadamımız vardır. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-İşadamları... 
BAŞKAN-Arkadaşlar, lütfen... Sayın Bakan size cevap veriyor. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Isparta)-Türkiye'den giden bir işadamı
mız, bir firmamız, Almanya'da özelleştirme kapsamında olan kuruluşlardan satın almıştır. 

Dördüncü olarak da, "satış ilanlarının biçimi nasıl olacaktır?" diye sordunuz; bunlar İdarenin 
yetkisindedir ve bu da tasanda açıklanmıştır. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, bugünkü çalışma süremiz dolmuştur. 
Tüketicinin korunması konusunudaki Meclis Araştırması Komisyonu raporunu görüşmek için, 

1 Kasım 1994 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma Saati: 00.01) 

m 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, İzmir-Dikili-Bademli'nin su ihtiyacına ilişkin Ener

ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu 'nun yazılı cevabı 
(7/4883) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Veysel Atasoy tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Sorular: 
1. İzmir-Dikili'de turistik önemi haiz Bademli Köyü'ne su ne zaman verilecektir? 
2. Yeraltı su zenginliğine rağmen neden sondajlama yoluna gidilmemektedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.014/1289 27.10.1994 
Konu: Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4883-10769/40835 sayılı yazınız. 
Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'm yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Îzmir-Dikili-Badcmli Köyü sulama suyu ile ilgili konunun DSİ Genel Müdürlüğünce incele

nebilmesi için gerekli dönemlerde hazırlanarak gönderilmesi konusunda Köy Hizmetleri izmir Böl
ge Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. 

Konu DSÎ Genel Müdürlüğünce incelenecek, müsbct çıktığı takdirde kuyular anılan Genel 
Müdürlükçe açılacak su dağıtım şebekesi de Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirile
cektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı 
2. - İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Taksim Otelcilik A.Ş.'ye ilişkin Başbakandan soru

su ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri 'nin yazılı cevabı (7/4988) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını müsaadelerinize arz ederim. 

Engin Güner 
İstanbul 
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1. Taksim Otelcilik A.Ş.'nin Ticarî Statüsü ve Sermaye içindeki Devlet payı nedir? 
2. Taksim Otelcilik A.Ş. tarafından İzmir'de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açılan "İSMİ-

RA" isimli 3 yıldızlı otelin, Taksim Otelcilik zincirine katılmasının sebebi nedir ve Otelin kârlılık 
etüdünde ne hedeflenmiştir? 

3. Bu otelin yapılması veya hazır halde ise, alınması için ne kadar para harcanmıştır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B,02.0.002-2,03/07870 26.10.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi.: T.B.M.M. Başkanlığının 26.9.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4988-10986/41469 
sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Engin Güner'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru öner
gesinde yer alan soruların cevbı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Necmettin Cevheri 

Devlet Bakanı 
İstanbul Milletvekili Sayın Engin Güner'in Taksim Otelcilik A.Ş. ile ilgili olarak Sayın Baş

bakanımıza sorduğu ve yazılı olarak cevaplandırmasını isteği hususlara ait cevaplar aşağıda mad
deler halinde arz edilmiştir. 

1. Taksim Otelcilik Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 4.3.1967 tarihinde 35 000 000 TL. 
sermaye ile kurulmuş bir anonim şirkettir, Özel Hukuk Hükümlerine tabidir. Bugünkü sermayesi 
ise 70 000 000 000 TL.'dir. 

Şirketin Ortakları ve Hisse Oranları İse : 
T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü % 20 947 
Türkiye Vakıflar Bankası A.O. % 46 191 

T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü % 31 425 
, Güneş Sigorta A.Ş. % 1 433 
I 

Mülhak Kozanh Medresesi Vakfı % 0 004 
olarak belirlenmiş ve pay edilmiştir. Sermayesinin tamamı ödenmiştir. 

2. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait İSMİRA Oteli Sayın Cumhurbaşkanımızın yük
sek huzurları ile Haziran 1994 ayında açılmıştır. Taksim Otelcilik 1967 tarihinden bu yana Türk tu
rizmine çok önemli hizmetler sunmuş başarılı bir kuruluştur. Bütün çabalara rağmen bu zincirin bir 
ayağının İzmir'e girmesi mümkün olamamış, ancak Vakıflar Genel Müdürlüğünün esasen otel ola
rak inşa ettiği bu bina ile şirket, İzmir'de de hizmet verme imkânına sahip olmuştur. 

Bu Otelle Şirket, Türk turizmine de katkıda bulunacaktır. Otel 3 yıldızlı olarak işletmeye açıl
mış, ancak 4 yıldız şartlarında hizmet vermektedir. Otel 78 oda olarak planlanmış olup, 163 yatak 
kapasitelidir. > • ' 
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56 personelin hizmet verdiği otel, kısa zamanda kendini tanıtmış, Eylül ayı itibariyle % 75, 
Ekim ayı itibariyle ise % 100 doluluk oranına ulaşmıştır. Yeni açılmış olan otelde, 1994 için he
deflenen kâr 1.5 milyar olup, bu hedefe ulaşılacaktır. 5 aylık toplam geliri, 6 637 373 583 TL.'dir. 
1995 hedefi ise 8 milyar TL. kârdır. 

3. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bu yerde inşaat 22.7.1991 tarihinde başlamış ve 
otel olarak projelendirilmiştir. 

Birinci keşif bedeli 7 930 000 000 TL.'dir. 
1991 yılında 1002 775 150 TL. 
1992 yılında 4 823 923 041TL. 
1993 yılında 16 104 446 811TL. 
1994 yılında 10489 434 399 TL. 
harcama yapılarak, 32 420 579 401 TL.'ye mal edilmiştir. Bu harcamaların tümü Vakıflar Ge

nel Müdürlüğünce yapılmıştır. Otel Şirket tarafından satın alınmamış, Vakıflar Genel Müdürlüğün
den 10 yıl süre ile kiralanmıştır. 

Birinci yıl kirası 1 milyar TL. olarak tespit edilmiş, müteakip yıllar ise cironun % 7'si olarak 
sözleşmeye bağlanmıştır. Otelin iç donanımı Taksim Otelcilik A.Ş. tarafından yapılmıştır. İç dona
nım için ödenen para ise, 7 057 588 582 TL.'dir. 

İzmir'in en güzel yerinde 78 odalı, 163 yatak kapasiteli 3 yıldız standardında olmasına rağmen 
4 yıldız standardında hizmet veren bu otel için toplam olarak 39 478 167 983 TL. harcama yapıl
mıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
3. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, Konya-Yunak Belediye Başkanı hakkındaki bazı id

dialara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/5032) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki somlarımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Moğultay tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Sorular: 
1. Konya-Yunak Asliye Hukuk Mahkemesinde 1990 yılında Belediye Başkanlığınca eski be

lediye başkanı Mustafa Demirhan ve arkadaşları aleyhine 1990/14 esas no.'lu dava dosyasının akı
beti ne olmuştur? 

2. Yeniden belediye başkanlığına seçilen Mustafa Demirkan'ın şahsı aleyhine açılan bu dava
yı feragatle düşürdüğü doğru mudur? . 

3. Karar aşamasına gelmiş ve kusuru bilirkişi raporuyla sabit olan belediye başkanı Mustafa 
Demirhan'in kendi aleyhine olan bu davayı düşürmesi olayı üzerine kendisi hakkında bir işlem 
yapmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı < 

Bakan: 1440 20.10.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 26.9.1994 tarihli A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-7/5032-11094/41750 sayılı yazınız. 
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İlgi yazınız ekinde alınan ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan tarafından verilen ve yazılı 
olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Moğultay 

Adalet Bakanı 
Sayın Şevket Kazan 
Kocaeli Milletvekili 

Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru önerge
sinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

Soru önergesine konu olan Yunak Asliye Hukuk Mahkemesinin 1990/14 Esas sayılı dava dos
yası üzerinde Yunak Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan inceleme sonucunda düzenlenen 
5.10.1994 tarihli tutanaktan; 

Davanın Yunak Belediye Başkanlığı tarafından 12.10.1990 tarihli dilekçeyle, Yunak eski Be
lediye Başkanı Mustafa Demirhan, eski belediye meclisi üyeleri Ahmet Kurban, Bilal Önsöz, Bay
ram Yıldırımer ile Yunak Yem Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şekeroğlu ve Yu
nak Belediye Başkanlığına ait hisselerin alıcısı Faruk Şekeroğlu aleyhine Yunak Yem Sanayii ve 
Ticaret A.Ş.'deki Yunak Belediyesine ait hisse senetlerinin satışının iptali veya meydana gelen za
rarın tazmini istemiyle dava açıldığı, 

Yapılan yargılama sonunda 18.4.1990 tarih ve 1990/14 Esas, 1990/116 sayılı kararla davanın; 
davalılardan Faruk Şekeroğlu hakkında husumet nedeniyle, diğer davalılar yönünden de konusuz 
kaldığı gerekçesiyle red edildiği, bu kararın davacı belediye başkanlığınca temyiz edildiği ve Yar
gıtay 13 üncü Hukuk Dairesinin 1991/9143-10908 sayılı kararıyla bozulduğu, 

Bozma kararı taraflara tebliğ edildikten sonra davacı belediye başkanlığınca, davalılardan 
Mehmet ve Faruk Şekeroğlu hakkındaki davanın yenilendiği ve 1992/40 Esas sayısı aldığı, diğer 
davalılar Mustafa Demirhan, Ahmet Kurban, Bilal Önsöz, Bayram Yıldırımer hakkındaki davanın 
yenilenmediğinden açılmamış sayılmasına karar verildiği, 

Mustafa Demirhan'ın 27 Mart 1994 tarihinde Yunak Belediye Başkanı seçildiği ve diğer da
valılar yönünden devam eden davaya Yunak Belediye Başkanlığını temsilen katıldığı 13.4.1994 ta
rihli oturumda davadan feragat ettiği, mahkemece feragat nedeniyle davanın reddine karar verildi
ği ve bu kararın temyiz edilmeksizin kesinleştiği, 

anlaşılmaktadır. 
Bilindiği üzere, mahallî idareler üzerindeki idarî vesayet yetkisi İçişleri Bakanlığına ait oldu

ğundan, Bakanlığımca Yunak Belediye Başkanı Mustafa Demirhan hakkında herhangi bir işlem 
yapılması mümkün bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Adalet Bakanı 

4. - İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'm, İskenderun Havaalanına ilişkin sorusu ve Ulaştır
ma Bakam Mehmet Kösteperiin yazılı cevabı (7/5036) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

İsmail Sancak 
İstanbul 

Sorular: 

1. İskenderun Havaalanı ANAP İktidarları döneminde ulaşıma açılmıştı. İktidarınız dönemin
de kapanmasının nedeni nedir? 

2. Ne zaman ulaşıma açmayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Sayı:B.11.0.Müşv.0.401 19.10.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : İstanbul Milletvekili Sayın İsmail Sancak'm 27.9.1994 tarih ve 7/5036 sıra sayılı yazılı 
soru önergesi. 

İlgili soru önergesi tarafımdan inceletilmiş olup : 
1946 yılında hizmete verilen toprak pist ve baraka tipinde terminale sahip İskenderun Hava

alanı, yeterli yolcu potansiyeline sahip olmaması nedeniyle 1963 yılında hava trafiğine tamamen 
kapatılmış ve bir bekçi bulundurmak suretiyle güvenliği sağlanırken 1968 yılında Türk Hava Yol
larının da görüşleri alınarak Millî Savunma Bakanlığına devredilmiştir. 

Ancak, Bakanlığımızın "Her İle Havaalanı Yapımı Proje ve Politikası"na uygun olarak, Hatay 
İli ve çevresinin havaalanına kavuşturulması amacıyla 29.6.1988 tarihinde tarafımızdan yapılan bir 
kısım malî katkılar ile İl Özel İdaresi tarafından İskenderun Havaalanının inşasına başlanmıştır. 

Bakanlığımız Bağlı Genel müdürlüklerinden DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü kontrolünde pist 
taksiyolu apron inşaatına 1989 yılı sonunda başlanarak 1.5 milyar lira harcanarak 1991 yılı ortala
rında sözkonusu inşaatlar tamamlanmıştır. Beton-asfalt kaplamalı pist 1160x30 m., taksiyolu 
60x18 m. ve apron 50x30 m. ebatında olup, kullanıma hazır vaziyettedir. Havaalanının elektrik ve 
suyu mevcuttur. 

Aynı tarihte pist-taksiyolu ve apronun trafik işaretlerinin çizimi ile NDB cihazının montajı ya
pılarak işletime açılmıştır. Bilahare yine İl Özel İdaresi tarafından DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü 
kontrolünde inşaa ettirilen yeni terminal binası da 1992 yılında tamamlanmış bulunmaktadır. 

Ayrıca havaalanının çevresi tümüyle beton direkli tel kafes örgü ile çevrilmiş olup, halen Özel 
İdare'yc ait bekçi tarafından korunmaktadır. 

30.7.1991 tarihinde Sivil Havacılık İşletmelerinin kullanımına açılmış olan havaalanında bu
güne kadar da münferit birkaç uçak seferi dışında iniş-kalkış yapılmamıştır. 
— Herhangi bir havayolu şirketi tarafından bugüne kadar adı geçen havaalanına tarifeli sefer ya
pılması konusunda bir müracaatta bulunulmamıştır. Esasen havaalanlarının uçaklara hitap edecek 
şekilde inşa edilmesi, yolcu potansiyelinin bulunmaması, meydan işletmeciliği yönünden kârlılık 
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durumunun sözkonusu olmaması nedeniyle İskenderun Havaalanında, bu tip stol havaalanlarında 
olduğu gibi DHMİ Genel Müdürlüğünce teşkilatlanılmamıştır. Hatay Valiliğince de teşkilatlanma 
veya havaalanının işletimi konusunda girişimde bulunulmamıştır. Siirt örneğinde olduğu gibi vila
yetçe işletimine karar verildiği taktirde Bakanlığımızca her türlü teknik ve eğitim desteği sağlana
caktır. 

Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi gere
ğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 

5. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, 1981 yılından beri askerlik sürelerinde yapılan de
ğişikliklere ilişkin sorusu ye Millî Savunnıa Bakanı Mehmet Gölhan 'in yazılı cevabı (7/5103) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı Sayın Mehmet Gölhan tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz Ve talep ederim. 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
Soru : Askerlik sürelerinde 1981 yılından itibaren yapılan değişiklikler ve tarihleri nelerdir? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Kanun: 1994/851-TÖ 26.10.1994 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM. Kan. ve Kar. D. Bşk.lığının 13 Ekim 1994 tarihli ve KAN. KAR. Md. A.01.0. 
GNS. 0,10.00.02-7/5103-11219/42044 sayılı yazısı. 

1. Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan tarafından verilen ve ilgi ek'inde gönderilerek cevaplan
dırılması istenilen "1981 yılından" beri askerlik sürelerinde yapılan değişikliklere ilişkin" yazılı so
ru önergesinin cevabı ek'tedir. 

Arz ederim. 
, Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan tarafından verilen yazılı soru önergesinin cevabı 
1. Erbaş ve erlerin muvazzaf askerlik hizmet süresi 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 5 inci 

Maddesinde, yedek subayların hizmet süresi ise, 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Me
murlar Kanununun 2 nci maddesinin (f) fıkrasında düzenlenmiştir. 

2. Daha önceki dönemde erbaş ve erler için "yirmjdört ay" olan muvazzaf askerlik hizmet süT 

resi 27.7.1970 tarihinde kabul edilen 1315 sayılı Kanun ile "yirmi ay"a indirilmiştir. 
3. Askerlik Kanununda, 27.6.1984 tarihli ve 303.1 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, erbaş ve 

erler için muvazzaf askerlik hizmet süresi; "onsekiz ay" olarak tespit edilmiş, istikleriyle veya se-
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çim sonucu yedek subay adayı olamadıklarından yükümlülüklerini erbaş-er olarak yerine getire
cekler içirt hizmet süresi; "aynı celbe tabi tutulan yedeksubaylann hizmet süresinin yansı" olarak 
belirlenmişitir. 

4. Askerlik Kanunun 5 inci Maddesinde 20.2.1992 tarihli ve 3775 sayılı Kanun ile yapılan de
ğişiklikle; erbaş ve erler için muvazzaflık süresinin "onsekiz ay" olduğu esası muhafaza edilmiş, 
ancak bu sürenin banşta önce onbeş aya ve bilahara oniki aya kadar indirilebilmesi hususunda Ba
kanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

5. 29 Temmuz 1992 tarihli ve 21299 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan, 
11.7.1992 tarihli ve 92/3272 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 10.9.1992 tarihinden geçerli olmak 
üzere; -

a) Yedek subayların yetiştirilme süresinin; 4 aydan 3 aya, toplam hizmet süreleri ise 16 aydan 
12 aya, 

b) Erbaş ve erler için muvazzaflık hizmet süresinin; Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile Jandar
ma Genel Komutanlığında "onbeş" aya, 

indirilmesi kararlaştırılmış olup, uygulama halen bu karar çerçevesinde sürmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

•' - • Millî Savunma Bakanı 
6. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanın eşi tarafından bazı hazine arazilerinin 

alındığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdulbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/5112) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tapu ve Kadastrodan Sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven , 
Bilecik 

Soru : Eşiniz Özer Uçuran Çiller ve ortağı Nevzat Ak tarafından hazineye ait bazı değerli ve 
güzel yerlerin alındığı iddiaları mevcut. Bu yerlerden bazıları ise şöyle, 

Antalya-Göynük Mevkiinde 26 dönüm veya daha fazla hazine arazisi, 

Antalya-Kemer civarında bilâ dönüm hazine arazisi, 
Antalya, Gihadiye-Çamköy arasında havaalanı karşısında olduğu iddia edilen 680 dönüm ci

varında hazine arazisi, 
İstanbul-Kanlıca sırtlarında veya civarında bilâ dönüm hazine arazisi, 
İstanbul-Polonezköy civarında bilâ dönüm hazine arazisi, 
Bodrun>Turgut Reis Beldesi civarında bilâ dönüm hazine arazisi, 
1. Bu yerlerin ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinden Çiller ailesi üzerine ve ortağı Nevzat 

Ak üzerine kayıtlı varsa başka hazine arazileriyle birlikte ada, pafta, parsel numaralarını net bir şe
kilde bildirir misiniz? ' 

2. Alınan tüm arazilerin dönümünü ve hangi rayiç bedel üzerinden toplam kaça alındığını, bu 
arazilerin Maliyeye hangi bedel üzerinden beyanının yapıldığını da bildirir misiniz? 
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3. Antalya civarındaki hazine arazilerinin alım-satım işlerinin Emlakçı Ali Deniz tarafından ta
kip edildiği ve eşiniz Özer Uçuran Çiller ile Nevzat Ak'la ilişkisini olduğu iddia edilmektedir. Bu 
doğru mu? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.012/01596 ' 27.10.1994 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 13 Ekim 1994 gün ve KAN. KAR. MD. A. Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5112-11241/42091 

sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven tarafından verilen ilgi yazınız eki yazılı soru önergesine is
tinaden hazırlanan cevap aşağıda arz edilmiştir. 

Soru : Özer Uçuran Çiller ve ortağı Nevzat Ak tarafından Hazineye ait bazı değerli ve güzel 
şeylerin alındığı iddiaları mevcut. Bu yerlerden bazıları ise şöyle; 

- Antalya-Göynük mevkiinde 26 dönüm veya daha fazla hazine arazisi, 

- Antalya-Kemer civarında bilâ dönüm hazine arazisi, 
- Antalya, Cihadiye-Çamköy arasında havaalanı karşısında olduğu iddia edilen 680 dönüm ci

varında hazine arazisi, 
- İstanbul Kanlıca sırtlarında veya civarında bilâ dönüm hazine arasizi, 
- İstanbul-Polonezköy civarında bilâ dönüm hazine arazisi, 
- Bodrum-Turgut Reis Beldesi civarında bilâ dönüm hazine arazisi, 
1. Bu yerlerin ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinden Çiller ailesi üzerine ve ortağı Nevzat 

Ak üzerine kayıtlı varsa başka hazine arazileriyle birlikte ada, pafta, parsel numaralarını net bir şe
kilde bildirir misiniz? 

2. Alınan tüm arazilerin dönümü ve hangi rayiç bedel üzerinden toplam kaça alındığı, bu ara
zilerin Maliye'ye hangi bedel üzerinden beyanının yapıldığını da bildirir misiniz? 

3. Antalya civarındaki hazine arazilerinin alım-satım işlerinin emlakçı Ali Deniz tarafından ta
kip edildiği ve eşiniz Özer Uçuran Çiller ile Nevzat Ak'la ilişkisinin olduğu iddia edilmektedir, bu 
doğru mu? 

Cevap : 
1. Antalya, Merkez ilçe, Zeytinköy mahallesinde bulunan 680 000 m2 miktarındaki tarla va

sıflı taşınmaz malın 27.1.1993 tarihinde 110 000 000 TL. bedel karşılığında Besini Demircioğlu ta
rafından Seyfullah oğlu Nevzat Ak'a satıldığı, söz konusu taşınmaz malın Antalya Kadastro mah
kemesinde devam eden dava sonucu 27.8.1994 tarihinde verilen karar gereği 154 901 m2 lik kıs
mının Nevzat Ak adına, geriye kalan 525 099 m2 lik kısmının ise Hazine adına tescillerinin yapıldığı; 

2. Antalya İli, Kemer İlçesi Beldibi köyünde bulunan 82 parsel sayılı 964 m2 miktarındaki ta
şınmaz malın Hüseyin Şeytan tarafından 27.1.1983 tarihinde 30 000 000 TL. bedel karşılığında 
Seyfullah oğlu Nevzat Ak'a satıldığı; 

3. İstanbul İli, Beykoz ilçesi Çubuklu Mahallesi Kanlıca yolu mevkiinde bulunan 194 ada 2 
parsel sayılı 13 550 m2 miktarındaki arsa vasıflı taşınmaz malın 690/13550 payının Ömer Faruk 
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Batı tarafından 23.9.1994 tarihinde Nevzat Ak'a satıldığı, bilahere adı geçen tarafından da bu pa
yın Demirbank Türk Anonim Şirketine devredildiği; 

4. Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgut Reis beldesi sınırlan içerisinde Nevzat Ak adına tescilli 
herhangi bir taşınmaz malın bulunmadığı; 

Anlaşılmıştır. 
Yazılı soru önergesinde belirtilen yerlerde Hazine tarafından Özer Uçuran Çiller veya Nevzat 

Ak'a satılan herhangi bir taşınmaz mal kaydına rastlanmamıştır. Ancak Nevzat Ak tarafından ger
çek kişilerden satın alınan yukarıda yazılı taşınmaz mallar bulunmaktadır. 

Söz konusu taşınmaz malların alım satım işlemlerinde, Emlakçı Ali Deniz'in aracılık edip et
mediği tespit edilememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

7. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek-Olukpınar köyünde sel tehdidine 
karşı alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/5127) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını saygılarımla arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Ermenek-Olukpınar köyünün şiddetli yağışlarda maruz kaldığı, sel tehdidine karşı 
Bakanlığınızca ne gibi tedbirler alınmaktadır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.014/1285 27.10.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : A. 01.0.GNS.0.10.00.02-7/5127-11263/42115 sayılı yazınız. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Karaman-Ermenek Olukpınar Köyünde sel tehdidine karşı alınacak önlemler ile ilgili olarak 

Konya II nci Bölge Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiş olup. inceleme sonucuna göre işlem ya
pılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı 
8. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın Karaman-Sarıveliler İlçesi Göktepe beldesine ait ara

zinin sulama ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (715131) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 

Zeki Ünal 
Karaman 
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Karaman-Sarıveliler ilçesi Göktepe beldesine ait yaklaşık 1 000 dekar arazinin sulanması için 
Yıldız su kanalı güzergâhının değiştirilmesi ve ilave 2 000 dekar arazinin su ihtiyacını karşılayabi
lecek Göktepe yaylasındaki kaynakların değerlendirilmesi konusunda Bakanlığınızda ne gibi çalış
malar yapılmaktadır? 

T . C . • . . . • ' 

Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.014/1286 27.10.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: A. 01.0.GNS.0.10.00.02-7/5131-11267/42119 sayılı yazınız. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Karaman-Sarıveliler-Göktepe Köyüne Hocalar Deresinden sulama suyu temini konusu 1995 

yılı yatırım programı tekliflerimiz arasında yer almakta olup, bütçe imkânları dahilinde uygulan
masına çalışılacaktır. 

Yıldız su kanalının güzergâhının değiştirilmesi ile Göktepe yaylasındaki sulardan, tarım ara
zilerine sulama suyu temini konularının ise mahallinde incelenmesi gerekmektedir. Bu amaçla 
Konya Köy Hizmetleri II nci Bölge Müdürlüğüne talimat verilmiş olup, tetkik neticesine göre iş
lem yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı 

9. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sarıveliler Ortaköy'ün sulama suyu soru
nuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (715141) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Zeki Ünal 

Karaman 
1. Karaman-Sarıveliler İlçesi Ortaköy'ün sulama suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla, Bakan

lığınızda yürütülmekte olan bir çalışma var mıdır? 
2. Karaman-Sarıveliler İlçesi, Ortaköy bahçe ve arazilerine zarar veren Kanlı çayın ekskava

törle temizlenmesi konusunda, Bakanlığınızda yapılmakta olan herhangi bir çalışma var mıdır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.014/1284 27.10.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : A. 01.0.GNS.0.10.00.02-7/5141-11277/42129 sayılı yazınız. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
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Karaman-Sarıveliler-Ortaköy Köyünün sulama suyu 1995 yılı yatırım teklifleri içerisinde ye-
ralmakta olup, bütçe imkânları dahilinde uygulanacaktır. Kanlı Çayın temizlenmesi ve taşkın za
rarları konusunda Konya II nci Bölge Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda yapılacak ince
leme sonucuna göre işlem yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 

• Devlet Bakanı 
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IV . 
. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE' 

KOMİSYONLARDAN GELEN-DİĞER İŞLER 

i. — Hazine ve. Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı- Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1.986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kamıo 
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, î/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59*?. 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; .2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kurulup ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 470 Sayılı Kanun Hülcmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e î 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, î/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi ; 
6.7,1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 137 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
137 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, î/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 Görevlen 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) 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmündü 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
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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 Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız va 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 327) 
(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 içişleri 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 
(İ/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 
îerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıtıcı ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep 
Ercüment Korıııkman, 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 
Eklenmeline İlişkin 438 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1 /574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 16. — Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
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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 ilişkin 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 vo 
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) 

20, — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 SayıU 
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* 
ienmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

X 22. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S, Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
İ4.5.1992) 

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
ğıtma tarihi : 30.6.1992) . . . 

24. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) 
(S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

25. -~- Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (î/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

26. — İl Idaıresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunrç 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 
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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) 

X 28. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 16.1.1.1992) 

X 29. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap' 
in; özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 27.7.1994) 

X 30. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 Arkadaşının; Yüksek öğretim 
Personel, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Devlet Memurları Kanunlarında De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/588) (S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi : 24.2.1994) 

X 31. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvckilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, 
Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; özel
leştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile özelleştirme Uygulama
larının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1196, 
1/773) (S. Sayısı : 720) (Dağıtma tarihi : 24.10.1994) 

32. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf̂  
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nuiî 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) 

X 33. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi: 4.2.1992) 

X 34. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları'(1/527) 
(S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 
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X 35,1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Venezüella Cumhuriyeti Arasında Kültürel, 
Eğitsel ve Bilimsel İşbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/475) (S. Sayısı: 565) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/546) (S. Sayısı: 613) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/558) (S. Sayısı: 636) (Dağıtma tarihi: 1.4.1994) 

X 38. — 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 39. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

X 40. — 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 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/685) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma tarihi: 10.6.1994) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Küba Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/630) (S. Sayısı : 664) (Dağıtma tarihi: 14.6.1994) 

X 43. — 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 44. — 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) 
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X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcüstan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/619) 
(S. Sayısı: 674) (Dağıtma tarihi : 15.7.1994) 

X 46, — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimi Ürdün Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/673) (S. Sayısı : 681) {Dağıtma tarihi : 15.7.1994) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dış
işleri komisyonları raporları (1 /683) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma tarihi : 6.9.1994) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/548) (S. 
Sayısı 695) (Dağıtma tarihi : 8.9.1994) 

49. — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı 
Cetvellerde Değişildik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

50. — 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) 

51. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuuunıra Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Haklcmda Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

X 52. — 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) 

53. — Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknolo» 
ji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 619) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1994) 

X 54. — Türk Eczacıları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği 
Kanununun 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 
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55. — İskân Kanununun Bk Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

56. — Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuaa 
Geçici Maddeler Eklenmesi .Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üz/ıre 
Geri Gönderme Tezkeresi ile 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapcru 
(1/667, 1/649) (S. Sayısı : 639) (Dağıtma tarihi : 18.4.1994) 

57. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar Tnp-
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) 

• 58. — 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Takın
maz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adfclet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /532) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarM : 
24.3.1994) 

59ı — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar 
Topçu'nun Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen MiUar 

'Fazlalıklarının ilgililerine Devrine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/992) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

60. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak. Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : Î48) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992) 

61. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S, Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

62. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'm, 9.6.1932 tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı icra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9,1992) 
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63. — 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) 

64. — Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ilo 
Gillhane 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) 

65. — 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 Teklifi 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 İçişleri Komisyonu Raporu (2/627,, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi: 4t3.1993) 

66. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayıh 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 : 2S4.1993) 

67. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı vo 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

68. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(î /508) (S. Sayısı: 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

69. — 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) 

70. — 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 71. — Göç İdaresi''Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

72. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
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Tasarısı vo Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) 

X 73. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Rapora (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992} 

74. — 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. Teldi fi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Rapora (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi: 8.2.1993) 

75« — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu» Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesino Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma'tarihi : 15.6.1992) 

76. — 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) 

.77. — Çeşitli Kanun ve Kanım Hükmünde Kararnamelerdö Değişiklik Yapık 
ması Hakkında Kanun Tasarı^ ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

78. — 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 Kanım Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Rapora (1/303) (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

79* — İzmir Milletvekili Işılay Saygm'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) 

80. r - Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih v«. 
i 177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapora (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

81. — Manisa Milletvekili Tevfifc Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasarı Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

82. — Adıyaman Milletvekili Oelâl Kürkoğlu'nun 3ıl.7.1970 Tarihli ve. 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5,1992) 
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83. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'm, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12,1985 Tarih ve 3249 No. İLI Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanım Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

84. __ 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, îmara Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 3.6.1992) 

85. — 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) (Dağıl
ma tarihi : 1.6.1992) 

86. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S, Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

87. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı-
Sulama Alalılarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

88. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 imcü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.î992) 

89. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) 
(Dağıtma tarihi : 21.9,1992) 

90. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teldifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

91. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Ki rafları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

92. — Edime Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
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Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

93. — Çorum Milletvekili Cemal Şahincin, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak* 
lar" ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve. İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) / 

94, — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7S2.1972 Tarih vo 
1516 Sayılı İstanbul Uoğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
'Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) . 

95Î — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2,1984 Tarihli 
ve 298İ Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Baza 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı :176) (Dağıtma tarihi : 
5.Î0.Î992) 

96* — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S, Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

97< —- 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) . 

98. -~ Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişildik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

99. — 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 vo 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

100.— Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

101. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında 'Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına tlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

102,—• .Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Halikında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza kanununun Bazı 
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Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

103. — 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) 

104. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15. Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

105. — §ırrJak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 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) 

106. — 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) 

107. — 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 tşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

Î08. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

109. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

110. — 3146 Sayıh Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (i/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

11L — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayıh Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 
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112. — Sımak' Milletvekili, Mahmut Ahnak'ın, 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

113. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka< 
oıınunun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

114. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'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) 

115. „ Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanım Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

116. —. Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İM Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

M 7. — 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) 

118. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanım Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendimin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı : 
290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

1.19» — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 1.3.1993) 

120. — 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 
Kanım Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S/Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi': 4.3.1993) 
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121. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı îmas 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S, Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3,1993) 

122. — 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 vs 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

123. — İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (İ/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

124. — 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) 

125. — 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) 

126j — Kocaeli Milletvekili H. ibrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

127. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanrnasa 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

128. — 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) 

129. — 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) 

130. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi • 3.5.1993) 
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131. — Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

132. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Mıillî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

133. — Şırna'k Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
incelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

134. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

135.— Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

136. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlülcten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma ta~ 
rifai : 22.9.1993) 

137. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alnıma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

138. — 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?) 

139. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, vŞehit 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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140. — 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) 

141. — 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) 

142. — 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) 

143. — 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) 

144. — 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 145. — 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) 

146. — Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eldenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'm 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
vo Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

147. — 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) 

148. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 
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149. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 150. ~ 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) 

151. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu- Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa tarihi : 10.2.1994) 

152. _ . Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/64)(S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi: 14.2.1994) 

153. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17,24994) 

154. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu 
nıınun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

155. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1 /660) (S. Sayısı :564) 
(Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

156. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 Arkadaşının, 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa 2167 Say,ıh 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 
î7.7.1964 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) 

157. —Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak inşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi: 23.2.1994) 

158̂  — Türk Silahlı Kuvvetleri özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 
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159. — 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) 

160. — 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) 

161. — 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) 

162. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

163* — 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) 

164. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

165. — 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) 

166. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

lov. — 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) 

1683 — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Rapora (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3,1994) 
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169. — 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) 

170. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel. Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

171. — 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) 

172. — Erzurum Milletvekili-İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Rapora ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

173. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Alınak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

174. — .Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Orhan Doğan'ırı 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) 

175. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S, Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 243.1994) 

176. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

177. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, .A.ntalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanım Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28,3.1994) 

178. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar B'irlif|i Kanunu Tasarısı 
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vs Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporhırı (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 179. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında K/mun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 535) (Dağıtma tarihi ; 
28.3.1994) 

180. —- 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) 

181. — 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) 

182. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /479) 
(S. Sayıcı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

183. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Carniinin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma önergesi (2/30) (S, Sayısı: 649) (Dağıtma tarihi: 25.4.1994) 

184J — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

185. — Ankara Milletvekili M, Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

186. — 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) 
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187; — istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'm 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) 

188. — 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) 

189. — İzmir Milletvekili Işılay Saygm'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) 

190. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve istanbul 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 191. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Da-

çe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkaıı-
vekili İstanbul 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 192. — 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) 

193. — 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) 

194. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 

195. — İş Kanununa Bİr Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

— 22 — 



_7 _ : 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

S 96. — 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) 

197j — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve içişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

198. — Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp Sanayii Faaliyetinin Yürütülmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve.Teknoloji ve Ticaret ve Millî Savunma ko
misyonları raporları (7/710) (S. Sayısı : 694) (Dağıtma tarihi : 6.9.1994) 

199. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723)'(S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 

X 200. — Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının 6964 Sayılı Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Pian ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 

201. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı
sı : 706) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

202. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

203. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma 
tarihi : 13.10.1994) 

204. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/707) (S. Sayısı : 709) (Dağılma tarihi': 19.10.1994) 

X 205. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanın
da Bilimsel, Teknik ve - Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair.Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 

X 206. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 
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207. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Rappm (1/734) (S. Sa
yısı : 718) (Dağıtma tarihi: 20.10.1994) 

X 208. — Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Rapora (1/745) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma tarihi: 21.10.1994) 

(*) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

^ 5 S $ w , U i i W r — • » nŞ;J>ftjım»«. 
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