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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Konya Milletvekili Ali Günaydın, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulunun 1994 yılı faali
yetine ve 1995 yılı programına ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, düşük ücret zammı nedeniyle, memurların içinde bulun
dukları sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Ali Şevki Erek; 

İstanbul Milletvekili Tunca Toskay'ın, üniversite öğretim üyelerinin maaşlarının son birkaç 
yıl içinde reel olarak azaldığına; bu durumun devam etmesi halinde, öğretim üyelerini üniversite
lerde tutmak mümkün olamayacağı gibi; araştırma görevlileri de temin edilemeyeceği ve bu husu
sun, üniversitelerimizin geleceğini zaafa uğratacağı iddialarına ilişkin gündem dışı konuşmasına da 
Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan, 

Cevap verdiler. 

Başkanlıkça, (10/212) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu üyeliğine seçilen milletve
killerinin 2.11.1994 Çarşamba günü saat 14.30'da toplanarak, Komisyonun başkanlık divan seçi
mini yapmalarına ilişkin bir duyuruda bulunuldu. 

Türkmenistan'a gidecek olan: 
Devlet Bakam Mehmet Gülcegün'e, dönüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ni

hat Matkap'ın; 
Devlet Bakam Ayvaz Gökdemir'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in; 
Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın; 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen'e, dönüşüne kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanı Ha
lil Çulhaoğlu'nun; 

Ürdün'e gidecek olan Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal'a, dönüşüne kadar, Adalet Bakanı 
Mehmet Moğuİtay'in; 

Gürcistan Cumhuriyetine gidecek olan Sağlık Bakanı Doğan Baran'a, dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanı Yıldırım Aktuna'nın; 

Fas'a gidecek olan: 
Başbakan Tansu Çiller'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin; 
Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal'a, dönüşüne kadar, Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın; 
Rusya Federasyonuna gidecek olan; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'a dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Er

dem'in; 
Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'a dönüşüne kadar, Millî Savunma Bakanı Mehmet Göl-

han'ın; 
Tunus'a gidecek olan Çevre Bakanı Rıza Akçalı'ya, dönüşüne kadar, Orman Bakanı Hasan 

Ekinci' nin, 
Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun 

bilgisine sunuldu. 

Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, (6/1153) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi. 
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Dilekçe Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun divan seçimini yaptığına ilişkin tez
keresi ile; 

TBMM Saymanlığının Ekim, Kasım ve Aralık 1993 ile Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve 
Haziran 1994 aylarına ait, TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporları (S. Sayısı: 710,711, 
712), 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Türkiye-Avustralya Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık; 
Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın, bir heyetle 31 Ekim-4 Kasım 1994 tarihlerinde Tunus'a yapa

cağı resmî ziyarete Kocaeli Milletvekili İsmail Hakla Amasyalı' nın da katılmasına ilişkin Başba
kanlık, 

Tezkereleri kabul edildi. 

Başbakan Tansu Çiller'in, bir heyetle 3-7 Kasım 1994 tarihlerinde İsrail ve Mısır'a yapacağı 
resmî ziyaretlere katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu. 

Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'in, bu ziyaretlere katılacak milletvekillerinin hangi kıstasa 
göre belirlendiğine ilişkin sorusu ve; 

Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın da, bu hususun Meclisin onayına sunulmasının 
Anayasaya aykırı olduğuna ilişkin açıklamaları, 

Üzerine; 
Başkanlıkça, şimdiye kadar bir teamül olarak bu uygulamanın yapıldığına; fakat bu hususta 

Başkanlıkta da tereddüt bulunduğuna; 
Konuya açıklık getirmek amacıyla grup başkanvekilleriyle istişare yapma ihtiyacı hâsıl oldu

ğuna ilişkin bir açıklamada bulunularak birleşime 10 dakika ara verildi. 

Başkanlıkça: 
Milletvekillerinin yurt dışında Meclisi ilgilendiren bir göreve, grupların Mecliste temsil oran

larına göre seçilerek gönderildiklerine; Anayasanın 82 nci maddesine göre de, milletvekillerinin, 
Bakanlar Kurulunun iznine tabi bir işle görevlendirilmelerinin mümkün olmadığına ve eğer böyle 
bir görev verilmek mecburiyeti varsa, bu hususun, ancak bir Bakanlar Kurulu kararnamesiyle ve 
Meclisin izni alınmak suretiyle gerçekleştirilebileceğine ve şimdiye kadar, Bakanlar Kurulu karar
namesi var farz edilerek, bunun aranmadığına ve teamüle bağlı olarak hareket edildiğine; 

Grup başkanvekilleriyle bu hususta yapılan istişarede, Anayasanın 82 nci maddesine göre ve
rilmiş olan 2 tezkereden birincisinin oylanması yapılmış olması nedeniyle, işleminin tamamlandı
ğına; ancak eksik olan Bakanlar Kurulu kararnamesinin Meclise gönderilmesi gerektiğine; ikinci
sinin ise Bakanlar Kurulu Kararnamesi tamamlanıncaya kadar işlemden çekilmesi gerektiğine oy
birliğiyle karar verildiği hususunda bir açıklamada bulunuldu. 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 172 nci sı
rasında yer alan, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin (10/214), ön görüşmelerinin 1 Ka
sım 1994 Salı günkü birleşimde yapılmasına ilişkin ANAP Grubu önerisinin, yapılan görüşmeler
den sonra, kabul edilmediği; 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
50 nci sırasında yer alan 683 S. Sayılı kanun tasarısının 32 nci; 
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49 uncu sırasında yer alan 390 S. Sayılı kanun tasarısının 33 üncü, 

Sırasına alınmalarına; 

Genel Kurulun: ' - • ' 

1.11.1994 Salı günkü birleşiminde, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında 
bulunan 705 S. Sayılı Meclis Araştırma Komisyonu Raporunun görüşmelerini tamamlamasından 
sonra diğer denetim konularını görüşmeyerek, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmesine; 

1.11.1994 Sah, 2.11.1994 Çarşamba, 3.11.1994 Perşembe, 8.11.1994 Salı, 9.11.1994 Çarşam
ba ve 10.11.1994 Perşembe günleri 20.00-02.00 saatleri arasında da çalışmalarını sürdürmesine; 

1.11.1994 Sah, 2.11.1994 Çarşamba, 8.11.1994 Salı ve 9.11.1994 Çarşamba günleri sözlü so
rulan görüşmemesine; 

4.11.1994 ve 11.11.1994 Cuma günlerinde de 15.00-19.00 ve 20.00-02.00 saatleri arasında ça
lışmasına ve bu günlerde kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmesine, 

İlişkin DYP Grubu önerisinin ise, yapılan görüşmelerden sonra kabul edildiği, 

Açıklandı. 

Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 38 arkadaşının, tüketiciyi korumak ve kaliteli mal 
üretimini ve üreticisini teşvik etmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi uyarınca kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporunun 
(10/2) (S. Sayısı: 705), genel görüşmesi yapıldı. 

DYP Grubuna ait olup açık bulunan Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine Burdur Milletve
kili Mustafa Çiloğlu ile Eskişehir Milletvekili Muammer Fevzi Yalçın, gruplarınca aday gösterile
rek seçildiler. 

Başbakanlık, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Dilekçe Komisyonunda açık bulunan 
ve bağımsız milletvekillerine ait olan üyeliklere yapılacak seçimin önümüzdeki birleşimlere erte
lendiği açıklandı. 

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

1 inci sırasında bulunan 59 ve 59'a 1 inci Ek, 
21 inci sırasında bulunan 71, 
22 nci sırasında bulunan 82, 
23 üncü sırasında bulunan 139, 
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, 
31 inci sırasında bulunan 720, 
2 nci sırasında bulunan 58 ve 58'e 1 inci Ek, 
3 üncü sırasında bulunan 111, 
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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, • v • 
S. Sayılı, kanun hükmünde kararnamelere ilişkin kanun tasarıları, yetki kanunu tasarısı ile ka

nun tasarı ve tekliflerinin; 

9 uncu sırasında bulunan 337, 

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. 

Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/701) (S. Sayısı: 683) 
komisyon raporunun okunup okunmamasına ilişkin oylamalar sırasında Genel Kurulda karar yeter
sayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

2 Kasım 1994 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere 21.33'te birleşime son verildi. 

Mustafa Kalemli 
Başkanvekili 

İlhan Kaya Abbas İnceayan 
İzmir Bolu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Ali Günaydın 

Konya 
Kâtip Üye 

© _ .• 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

2 .11 .1994 ÇARŞAMBA 

Teklifler 

1. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın; 1186 ve 1992 Sayılı Kanuna Göre Emekli Olanla
rın, 2422 Sayılı Kanuna İntibaklarının Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1227) (Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.1994) 

2. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın; Üniversitelerde ve Yüksek Okullarda, Yüksek Li
sans, master ve Doktora Öğrencilerinden Hak Kaybına Uğrayanlara Yeni Süre Tanınması Hakkın
da Kanun Teklifi (2/1228) (Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.1994) 

3. - Ankara Milletvekili'Mehmet Kerimoğlu'nun; 12 Eylül'ün Haksız Uygulamasının Yarat
tığı Mağduriyetin Ortadan Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1229) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.1994) 

Raporlar 
1. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Refah Partisi 

Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Deniz
li Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Sosyal demokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Mil
letvekili Nihat Matkap'ın, 11.10.1983 Tarih ve 2913 Sayılı Kanun, 28.5.1986 Tarih ve 3292 Sayı
lı Kanun, 26.10.1990 Tarih ve 3671 Sayılı Kanun, 8.6.1949 Tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile 
14.7.1965 Tarih ve 657 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tekli
fi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1115) (S. Sayısı: 733) (Dağıtma tarihi: 1.11.1994) 

2. -Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Arasında.Dostluk ve İşbirliği Antlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapo
ru (1/769) (S. Sayısı: 723) (Dağıtma Tarihi: 2.11.1994) 

3. - Cumhurubaşkanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesap Cetvelinin Sunulduğuna İlişkin Cumhu-
rubaşkanhğı Genel Sekreterliği Tezkeresi Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Raporu (3/1478) (S. Sayısı: 713) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. -Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Adıyaman Merkez İlçeye Bağlı Şeref

li Köyüne İlişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5344) (Başkanlığa geliş tari
hi : 26.10.1994) 

2. - Kars Milletvekili Mehmet Alp'in, Kars'ın Kağızman İlçesinde boşaltıldığı iddia edilen ba
zı köylere ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5345) (Başkanlığa geliş tari
hi : 27.10.1994) v 

3. - Kars Milletvekili Mehmet Alp'in, Kars'ın Kağızman İlçesinde boşaltıldığı iddia edilen ba
zı köylere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5346) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 27.10.1994) 

4. - Kars Milletvekili Mehmet Alp'in, Kars'ın Kağızman İlçesinde boşaltıldığı iddia edilen ba
zı köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru Önergesi (7/5347) (Başkanlığa geliş tari
hi •: 27.10.1994) 
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5. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, kayıp olduğu iddia edilen bir şahsa ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5348) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.1994) 

6. - Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımızın emeklilik 
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5349) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.1994) 

7. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, aleviliğin İslam dışı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/5350) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.1994) 

8. - Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, GAP bölgesinde bazı yabancı şirketlerin 
ve şahısların gayrimenkul aldıkları iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5351) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.1994) 

9. - Adana Milletvekili Muhammet Kaymak'm, çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Ko
operatiflerine olan borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5352) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.1994) 

10. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Murgul Bakır İşletmeleri Müdürünün görevden alınış 
nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5353) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.10.1994) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. - Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, 

Tunceli'de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı köylerin yakıldığı iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/216) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.1994) 

' — • ® — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Mustafa KALEMLİ 

KÂTİP ÜYELER: AH GÜNAYDIN (Konya), İlhan KAYA (İzmir) 
• © -

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27 nci Birleşimini açıyorum. 

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

lunduklarım yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

IV - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜMDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - İstanbul Milletvekili Mustafa Baş 'in, İstanbul Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulunda 

kıyafetleri nedeniyle kız öğrencilerin eğitimlerinin engellendiği iddialarına ilişkin gündem dışı ko
nuşması ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'in cevabı 

BAŞKAN- Birinci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Baş, İstanbul Üniversitesi Sağ
lık Meslek Yüksekokulunda yaşanan antidemokratik uygulamalarla ilgili olarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisine bilgi arz etmek istemektedir. 

Buyurun Sayın Baş. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul)- Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; İstanbul Üniversitesi Sağ

lık Meslek Yüksekokulundaki kanun dışı ve antidemokratik uygulamalarla ilgili görüşlerimi açık
lamak üzere söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Biz, yıllardan beri, nasıl bir toplum yetiştireceğimiz konusunda tartışmalar yaptık ve tabiî ki, 
hür bir toplum, düşünen bir toplum, kendi kendine karar verebilen bir toplum, hamleci bir toplum, 
kendine güvenen bir toplum, bir nesil yetiştirmek üzere, hep birlikte mutabakatımız vardır; fakat, 
maalesef, bazı okullarda keyfî uygulamalarla, eğitim ve öğretim engellenmektedir veya bazı öğren
cilerin eğitim ve öğretim hakları ellerinden alınmak istenmektedir. 

Anayasanın 42 nci maddesi, "kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz" diyor. 
Yine, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 4 üncü maddesinde, "eğitim kurumları, dil, 
ırk, cinsiyet ve din ayırımcılığı gözetmeksizin herkese açıktır" ifadesi kullanılmaktadır. Buna rağ
men, maalesef, ülkemizde bazı üniversitelerde, hâlâ, başörtüsüyle ilgili yanlış tatbikatlar devam et
mektedir ve öğrencilerin eğitim hakları engellenmek istenmektedir. 

Esasen, ikiyüz yıldan beri hayretle baktığımız ve taklit etmeye çalıştığımız Batı'daki kuruluş 
ve kurumların kararlarına baktığımız zaman da, mesela, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 
18 inci maddesi, çok açık bir şekilde "her şahsın, fikir, vicdan ve din hürriyeti hakkı vardır. Bu hak, 
din veya kanaat değiştirme hürriyetini, dinini veya kanaatini, tek başına veya topluca, açık olarak 
veya özel surette eğitim, öğretim, tatbikat, ibadet veya ayinlerde izhar etme hürriyetini gerektirir" 
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diyor. Bu 18 inci maddeye göre, herkesin, inandığı gibi yaşama, inandığını tatbik etme hakkı orta
dadır. 

Yirie, AGİK taahhütleri arasında yer alan Helsinki Nihai Senedinin 10 maddesinden 7'sinde, 
düşünce, vicdan, din ve inanç özgürlüğü dahil olmak üzere, bu değerler insan haklarına ve temel 
özgürlüklere saygı olarak tespit edilmiş ve tüm dünyaya ilan edilmiş; biz de bu maddelerin altına 
imza atmışızdır. 

21 Kasım 1990 tarihinde, AGİK'e katılan ülkelerce imzalanan Paris Şartında, her ferdin, dü
şünce, vicdan ve din ya da inanç özgürlüğü hakkı olduğu, herkesin haklarını bilmeye ve haklarına 
dayanarak hareket etmeye, hareketlerini tanzim etmeye hakkı olduğu, hiçbir ayırım yapılmaksızın 
teyit edilmiştir. 

Başörtüsü meselesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine iki defa gelmiştir. 2547 sa
yılı Yükseköğretim Kanununa ek 17 nci madde ilave edilmiş ve "yürürlükteki kânunlara aykırı ol
mamak kaydıyla, yüksekokullarda kılık kıyafet serbesttir" hükmü getirilmiştir. Yürürlükteki Ana
yasa ve kanunlarda ise, kadınların veya kız öğrencilerin kıyafetiyle ilgili bir madde veya ölçü yok
tur. 

Anayasanın 6 ncı maddesine göre, "Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti, ege
menliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Hiçbir kimse veya 
organ, kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz." Buna göre, millet egemenli
ğinin temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Hepsini okuyacak mısınız? Yetişmez çünkü. 
MUSTAFA BAŞ (Devamla)-Hayır. 
BAŞKAN-Buyurun. 
MUSTAFA BAŞ (Devamla)- Türkiye Büyük Millet Meclisi, bazı üniversitelerdeki yanlış tat

bikatları göz önüne alarak, bunları sona erdirmek amacıyla, bahsettiğim ek 17 nci maddeyi ilave 
eden kanunu çıkarmıştır. 

Bu konuda, Yükseköğretim Kurulunun da görüşü açık ve nettir. Üç yıldan beri birçok vesile
lerle, Yükseköğretim Kurulu Sayın Başkanı, kılık kıyafetinden dolayı, başörtüsünden dolayı öğren
cilerin eğitim haklarının engellenemeyeceğini ve başörtüsünün eğitim ve öğretime engel olmadığı
nı, açık ve net bir şekilde ifade etmiştir. 

O halde, gerek uluslararası antlaşmalar gerek Anayasa gerek Yüce Parlamentodan çıkan ka
nun gerekse YÖK'ün görüşü açık ve net ortadayken, hâlâ bazı üniversitelerde ve özellikle istanbul 
Üniversitesine bağlı Sağlık Meslek Yüksekokulunda, kız öğrencileri, başörtülerinden dolayı, eğiti
me tabi tutmamak, derse almamak, aslında, bunu yapan kişiler açısından büyük bir suçtur. 

Bu kanun ortadayken, vatandaşların bu okulun önünde toplanıp, imza kampanyası açarak, öğ
rencilerin eğitim ve öğretim haklarını sağlaması mümkün değildir. Yine, 2547 sayılı Kanunun 68 
inci maddesi, her kanunda olduğu gibi, "bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür" diyor. 

BAŞKAN-Sayın Baş, maksat hâsıl oldu; toparlayın lütfen. 
MUSTAFA BAŞ (Devamla)- Toparlıyorum efendim. 
Bu kanunda, "vatandaşlar okul önünde imza toplayarak kanun hükümlerini yürütür" diye bir 

madde yoktur, "bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür" diye bir madde vardır; öyleyse, 
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Bakanlar Kurulu şahsında, Millî Eğitim Bakanımızın, İstanbul Üniversitesine bağlı Sağlık Meslek 
Yüksekokulundaki öğrencilerin sorununu bir an önce çözmesini temenni ediyorum. 

Sözlerimi toparlarken, yüksek müsaadenizle bir konuya daha işaret etmek istiyorum... 

BAŞKAN- "Bitirirken" diyeceksiniz efendim, "toparlarken" değil; sözünüzü keserim. 

MUSTAFA BAŞ (Devamla)-Peki Başkanım; bitirirken... 

Maalesef, Bakanlar Kurulunun bir üyesi, Sayın Onay Alpago, talihsiz bir açıklamada bulun
muştur. Başörtüsünü mayoyla eşit tutmuş, "eğer mayoyla okula gidilebiliyorsaj başörtüsüyle de gi
dilebilir" demiştir. Bu konuda bir şey söylemeye gerek yok, millet her şeyi görmektedir. Başörtü
sü ile mayoyu birbirinden ayıramayan bir kişinin, Bakanlar Kurulu üyesi olarak görev yapması bü
yük bir talihsizliktir! 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Onların çocukları Amerika'da başkalarının parasıyla okuyor, anla
maz onlar! 

MUSTAFA BAŞ (Devamla)- Bu yanlışlığın düzeltilmesini, Bakanlar Kurulundan, Hükümet
ten bekler; hepinize saygı ve selamlarımı sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Baş. 

SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Niğde)- Sayın Başkan, cevap vermek istiyorum. 
BAŞKAN- Birinci sırada yapılan gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Sağlık Baka

nı Sayın Doğan Baran; buyurun efendim. 

SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Niğde)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İstanbul 
Milletvekili Sayın Mustafa Baş'ın, İstanbul Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencileri
nin kıyafetleriyle ilgili bazı sorunlar nedeniyle sınıfa alınmamaları hususundaki gündem dışı ko
nuşmasına cevap vermek üzere huzurunuzda bulunuyorum; bu vesileyle hepinizi saygıyla selamla
rım. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, insan haklarına saygılı, hür, demokratik, laik ve sosyal bir hu
kuk devletidir. Sayın hatibin de ifade ettiği gibi, aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde, 
herkesin yaşama hakkı vardır. Ancak, bilindiği gibi, devlet memurları ile diğer kamu personelinin 
kılık ve kıyafet şekliyle ilgili hususlar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık 
ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümleriyle düzenlenmiştir. Uyulması gereken kıyafet, iş kıyafe
tidir. Ebe ve hemşire gibi personelin uyacağı kılık ve kıyafet şekli ise, Yataklı Tedavi Kurumları 
İşletme Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Adı geçen yönetmeliğe aykırı davranmak, disiplin suçuna 
girer. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul)- Fakat, bunlar öğrenci, memur değil. , 
SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Devamla)- Sağlık Meslek Yüksekokulunda okuyan 

öğrenciler de, daha bu okullara girerken, bu yönetmeliğin kılık ve kıyafetle ilgili hükümlerine uya
caklarını taahhüt etmişlerdir. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Türbana karşı mısınız Sayın Bakan? 
ALİ OĞUZ (İstanbul)-Başörtüsü düşmanları sizi! 
SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Devamla)- Mevcut olan kıyafet, hepinizin bildiği gi

bi, patiskadan yapılmış kolalı bir kep, bir forma, dizin dört parmak altına kadar bir etek, beyaz ço
rap ve yüksek ökçeli olmayan beyaz bir ayakkabıdır. 
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ALÎ OĞUZ (Istanbul)-Konuşun da, millet sizin ne olduğunuzu anlasın! 

SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Devamla)- Onun için, burada herhangi bir usulsüz du
rumun olmadığını bilgilerinize arz eder, saygılarımı sunarım. 

ALI OĞUZ (İstanbul)-Yazık, yazık sana! 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Muhafazakâr partinin muhafazakâr Bakanının konuşmasına ba
kın!.. Ortağınıza benzediniz; yandık vallahi! 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
2. - Zonguldak Milletvekili Necdet Yazıcı 'nın, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Karabük Demir-

Çelik ve Ereğli Demir-Çelik İşletmelerinin özelleştirilmeleri konularına ilişkin gündem dışı konuş
ması ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un cevabı 

BAŞKAN- İkinci sırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Necdet Yazıcı, Erdemir, Karademir ve 
TTK ile ilgili olarak Yüce Meclise gündem dışı bilgi sunmak istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Yazıcı. 
NECDET YAZICI (Zonguldak)-Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; hepinizi saygıyla se

lamlıyorum. 

5 Nisan kararlarıyla en çok ezilen, Zonguldak halkı olmuştur.yüzaltmışbeş yıldır faaliyette bu
lunan Türkiye Taşkömürü Kurumu, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları ve Ereğli Demir ve Çelik 
Fabrikaları (Erdemir), ülkemize büyük hizmetler vermiştir. Türkiye Taşkömürü Kurumu, son elli-
üç yılda, sanayimizde, ısınmamızda ve enerjimizde, ülkemize 32 milyar dolarlık çok büyük katkı
larda bulunmuştur. 

Şimdi bir noktaya gelinmiş, Türkiye Taşkömürü Kurumunun bazı müesseseleri Hükümetçe 
kapatılmak istenmektedir. Doğrudur, belki bir zararı görülmektedir; ama, Türkiye Taşkömürü Ku
rumunun, basının veya köşe yazarlarının yazdığı şekilde, öyle 15-20 trilyon lira zararı yoktur; on
lar, kâğıt üzerinde görülenlerdir. 

Türkiye Taşkömürü Kurumunun zararı vardır; ama, bu zararı, kurumu ne kapatmayla ne de 
üzerimizden atmayla çözemeyiz. Biz ülkenin geleceği bakımından, stratejik önemi var derken, Hü
kümet, "hayır, stratejik önemi yoktur " diyor. 

Değerli arkadaşlarım, 1990 yılında Zonguldak'ta bir grev yaşanmıştır. Grevden evvel ithal et
tiğimiz kömür ile grevden sonra ithal ettiğimiz kömür arasındaki farkı bir görün, ondan sonra ko
nuyu değerlendirin. Biz, "Türkiye Taşkömürü Kurumu zarar ediyor" diye bu kurumun atılmasına, 
satılmasına, sadece Zonguldaklılar olarak değil, esasında, hem Karabüklüler hem TTK'lılar ve hem 
de Erdemirliler olmak üzere hepimiz karşı çıkıyoruz ve bunun, Türkiye'nin meselesi olduğuna ina
nıyoruz. 

Dediğim gibi, elliüç yılda Türkiye'ye 32 milyar dolar kâr sağlamış olan bir kuruluşu, bugün bu 
noktada kapatmak çare değildir. 

Biz diyoruz ki, Türkiye. Taşkömürü Kurumu özerklcşsin, Türkiye Taşkömürü Kurumunun re-
organizâsyonu yapılsın, rehabilitasyonu yapılsın, müesseseler kendi başlarına bir çalışsın. Buna, 
özelleştirme dediğimiz durum da cevaz veriyor; ama, bunu yapmadan, Zonguldak halkını incitme
nin, onları yollara dökmenin, bana göre bir manası yoktur. Yedi aydır, Zonguldak -Karabüküyle 
Merkeziyle, Ereğlisiyle- huzursuz bir Zonguldak'tır. 
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Karabük Demir ve Çelik'e geldiğiniz zaman hepiniz inceleyebilirsiniz; öyle bir zararı kesinlik
le yoktur. Eylül sonu itibariyle, Karabük Demir ve Çelik'in bırakın işletme zarannı, 50 milyon lira 
da -basit olarak- kârı görülmektedir. 

Şimdi, Karabük Demir ve Çelik'in 1989 yılında 400 milyon dolarla başlanan yeniden yapılan
ması, 1991 sonunda bitmiştir. Şimdi, bu 400 milyon dolara bugünkü değeriyle baktığımız zaman, 
14 trilyon lira eder Bu kadar parayı Karabük Demir ve Çelik'e harcadıktan sonra, 48 milyon dolar 
gibi cüzî bir paradan kaçınmanın, bana göre manası yoktur. 

Ülkenin her köşesinde -Edirne'sinden Van'ına kadar- her fabrikanın temelinde imzası olan 
Karabük Demir ve Çelik'i zarar ediyor diye göstermenin, bana göre bir manası yoktur. 

Karabük Demir ve Çelik'i özerk yapın; eğer zarar ediyorsa, sizi şerefimle temin ediyorum, mil
letvekilliğinden istifa edeceğim! (RP sıralarından alkışlar) Ama, Karabük Demir ve Çelik'i genel 
müdürlük olarak buraya bağlarsanız, 1 200 kişiye burada bakarsanız, Karabük'ten buraya her ay 30 
milyar lira gönderirseniz, tabiî ki, Karabük Demir ve Çelik'in zararı görülecektir. Özerkleştirin ora
yı da. 

Esasında, bu söylediklerim, özelleştirmeye cevaz veriyor. Özerkleştirme, özelleştirmenin için
de değil mi; o halde yapalım. 

Karabük Demir ve Çelik, ne bir şeker fabrikasına ne de bir çimento fabrikasına benziyor; hiç
bir tanesine benzemez. Karabük Demir ve Çelik'i böyle -belki gazetelerde okumuşsunuzdur- arko-
cakları sahiplerine, oraya buraya peşkeş çekmenin, bana göre, manası yoktur. 

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

NECDET YAZICI (Devamla)- Karabük Demir ve Çelik İşletmelerinin ve Türkiye Taşkömü
rü Kurumunun bağlı olduğu Sayın Bakanımız burada. Ben inanıyorum ki, Sayın Bakanımızın gön
lü de bizimle beraberdir. Kendisi mutlaka buradan cevaplandıracaktır; ama, şunu Karabük Demir 
ve Çelik için kesinlikle söylüyorum: Bunu -Türkiye Taşkömürü Kurumu da zarardan kurtulur; Ka
rabük Demir ve Çelik İşletmeleri zaten zarar etmiyor- özerkleştirin; kesin olarak zarar etmeyecek
tir. Bunlar, Türk ekonomisine yeniden kazandırılabilir. 

Değerli arkadaşlarım, ben, son olarak Erdemir'e değinmek istiyorum. 
Erdemir'in yüzde 48,44'ü halka satılmış olup, yüzde 51,56'sı henüz KOİ'nin elinde bulunmak

tadır, yani Erdemir, şu anda bir anonim şirkettir. 
Erdemir konusunda, son olarak -basından da okumuş olabilirsiniz- KOİ ile İngiliz Boston fir

ması arasında bir anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşma, Zonguldaklılar ve belki tüm Türkiye üzerinde 
bir istifham uyandırmış olabilir. 

Şimdiki Devlet Bakanımız Sayın Onay Alpago, daha evvel burada yönetim kurulu üyesiydi. 
Sayın Alpago yönetim kurulu üyesiyken, anlaşma metni iki kez önüne geliyor, reddediliyor; üçün
cü kez önüne geldiğinde -buraya dikkatinizi çekiyorum- yönetim kurulu seçimine beş gün kala -ya
ni, 28 Nisandan beş gün evvel- bu anlaşma imzalanıyor. Sayın Alpago, geçen hafta Zonguldak'a 
geldi ve gazetecilerin anlaşma metniyle ilgili sorularını açık ve seçik olarak yanıtlayamadı. Basın
dan takip ettiğim kadarıyla, son olarak şunu söylüyor: "Bu anlaşma metni İngilizcedir, ben bunu 
Türkçeye çevirttireyim, ondan sonra size postalayacağım." Bu dediğim on gün evveldi, şu ana ka
dar da gelmemiştir. Anlaşma metni Türkçeye çevrilmeden, metni okumadan Sayın Alpago bunun 
altına nasıl imza attı?! 
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CENGİZ BULUT (İzmir)-Çocuğunun hatırı için!.. 

NECDET YAZICI (Devamla)- Yani, demek istediğim şudur: Basın, Alpago'yu hain olarak 
ilan etmiştir. KOİ ile First Boston Firmasının yapmış olduğu bu anlaşma, ülkeyi zarara uğratmış 
mıdır uğratmamış mıdır? Bu sorulara ceyap vermek için, Hükümetin bu anlaşmayı açıklamasını 
şahsen istiyorum, sizlerin de istediği kanaatindeyim; çünkü, uluslararası anlaşmalarda, bu şekil an
laşmalar yapılmaktadır. Yapılan anlaşmalarda üçüncü devlet hakem olarak görülmektedir; ama, bi
zim yaptığımız; yani, KOİ ile İngiliz firmasının yaptığı anlaşmanın sonunda "İngiliz mahkemeleri 
geçerlidir" diyor. Esasında bu İsveç mahkemeleri olabilirdi, olması gerekirdi yahut Hollanda mah
kemeleri olması gerekirdi. Bunlara mutlaka bir açıklık getirilmesi gerekir; çünkü, ikinci bir Erde-
mir yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, Erdemir, Kanada'ya, Amerika'ya ve Japonya'ya bu sene 550 bin ton ih
racat yapmıştır. Erdemir'in esasında bırakınız yabancılara satılmasını; Erdemir'in devletin elinde 
bulunmasında büyük yarar vardır. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor,hürmetlerimi arz ediyorum. (DYP, ANAP ve 
RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Yazıcı. 

Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Vey
sel Atasoy; buyurun efendim. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Alpago İngilizce metni okursa, çocuğunun bursunu keserler; çocu
ğunun bursu kesilmesin diye, İngilizce metni okumadan imzalamıştır. 

BAŞKAN- Sayın Bulut, size söz vermedim. 
CENGİZ BULUT (İzmir)- Çocuğunun bursunun kesilmesinden korkmuştur. 

BAŞKAN- Bir kere daha mı ihtar edeyim efendim. 
CENGİZ BULUT (İzmir)-Arkadaş sordu da ona söyledim efendim. 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya)- Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Zonguldak Milletvekili Sayın Necdet Yazıcı'nm konuşmasına cevap ver
mek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Ancak, benim vereceğim cevap sınırlıdır; zira, Er
demir, bakanlığımıza değil, Başbakanlığa bağlı bulunmaktadır. Erdemir'in dışındaki konulara ce
vap vermeye çalışacağım. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Hükümet adına konuşuyorsunuz; fark etmez efendim. 
BAŞKAN-Siz devam edin Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Herhalde ha

zırlıklı olmam lazım. Hükümet adına konuşmam, gelişigüzel konuşmam anlamına gelmez Sayın 
Korkmazcan. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Her zaman hazırlıklısınız diye söyledim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Değerli arka

daşlar, bilindiği gibi "Zonguldak olayı" olarak adlandırılan, Türkiye Taş Kömürü Kurumunun ye
niden yapılandırılması ve Karabük'ün yeniden yapılandırılması, uzun süredir Türkiye'nin günde
mini işgal etmektedir. Bunda, Zonguldak'in bugünkü durumuna gelmesinde, birçok faktör rol oy-
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namaktadır; ama, en önemli faktör, kömürün enerji alanındaki eski değerini, yani, asrın başındaki 
değerini taşımaması, petrol ve birtakım alternatif enerjilerin kullanıma geçmesi, farklı bir sonuç do
ğurmuştur. Bunun sonucu olarak, ulaştırma teknolojisindeki gelişmelerin dünyadaki en uzak mesa
feleri bile çok yakın hale getirmesi, rekabet etme imkânını da -yani, mevcut durumuyla rekabet et
me imkânını da- ortadan, oldukça kaldırmıştır. 

Bu ana sebeplerin dışında sayabileceğimiz yüzlerce sebep; belki kötü işletmecilik, belki her 
dönemde yapılan politik baskılar, aşırı istihdam, kötü yönetim, Zonguldak'in bugünkü akıbetini ha
zırlamıştır. Ancak, bugün Zonguldak'in tamamen kapatılması söz konusu değil; zira, 2 milyon 800 
bin ton kadar ürettiği kömürün, 1,5 milyon tonu Çatalağzı Termik Santralında kullanılmakta, ayrı
ca, elektrik enerjisine de katkısı söz konusu olmaktadır. Ancak, bugünkü şekliyle de Zonguldak'ı 
götürebilmek mümkün değil. 

Bir örnek vermek gerekirse, bütün KİT'ler yılbaşında -geçmiş yıl zararları bir tarafa bırakıldı
ğında- bilançolarına sıfırdan başlarken, Zonguldak, yaklaşık olarak 2,5-3 trilyon zararla başlamak
tadır. Bunun sebebi de geçen sene 58 bin, bu sene 5 bin emekli edilen kişiye sosyal hizmet tazmi
natı ödemesidir. Yani, bir sosyal güvenlik ödentisi, bugün, sadece Zonguldak'ın değil, bütün 
KİT'lerimizin üzerindedir. Sosyal Sigortalar mevzuatında da bu yönde bir çalışma yapılması ge
rekli görülmektedir; ancak, Zonguldak gibi, çok geniş istihdam sağlayan kuruluşlarda, mevcut 
emeklilerine ödenen sosyal hizmetler tazminatıyla, daha işin başında, 2,5 trilyon gibi zarar söz ko
nusu olmaktadır. 

1991 yılının başında, Zonguldak'ta 31 bin 215 kişi çalışmaktaydı; şu anda çalışanların sayısı, 
13 163'ü yer altında, 9 230'u yer üstünde olmak üzere 22 393 kişiye inmiştir. Özelleştirme kanunu
nun çıkmasından sonra, 13 üncü maddeyle, yine bu Kurumda çalışan 3 100 kişi, ilk defa -emekli
liğin dışında- kıdem tazminatları ve özelleştirme tazminatları ödenmek suretiyle işten çıkarılacak
tır. 

Bu çalışan yerüstü işçilerinin niteliği de şöyledir: İnşaat atölyeleri, yatakhane, çamaşırhane, 
yemekhane, kantin, kahvehaneler, sinema, sosyal idare, idarî işler ve işletme büroları gibi, asıl üre
tim faktörlerinin çok dışında, daha çok sosyal ve idarî amaçlı işlerde çalışmaktadırlar. Tabiî, vak
tinizi almamak için, ben, bunların müessese müessese dökümünü de vermiyorum; ama, 3 bin kişi
nin yüzde 80'e yakın bölümü sosyal işlerde çalışan işçilerimiz olmaktadır. 

Sayın Yazıcı'nın ifade ettiği rakamların dışında, her şeye rağmen, bu sene beklenen zarar 11 
trilyon lira civarındadır; yani, 1,5-2 yıldır devam eden operasyon yapılmamış olsaydı, bu zarar 16-
17 trilyon liraya kadar ulaşmış olacaktı. Ancak, yerüstünde çalışmaya devam eden 6 bin kişinin da
ha çıkarılması ve bazı hizmetlerin dışarıdan alınması öngörülmektedir; bu operasyon, 1995 yılının 
birinci altı ayında tamamlanabildiği takdirde, 1995 yılında zararın, 1-1,5 trilyon liraya inmesi bek
lenmektedir. Bu da, bölgeye sağlayacağı ekonomi açısından fazla tartışılmayacak bir rakam olsa 
gerek; ancak, buradaki operasyonu, her türlü tartışma ve tahriklere rağmen sürdürmekte kararlıyız. 
Zira, sendikanın tezi, özellikle burada özelleştirmeye karşıdır. Kapatılacağı söylenen Amasra ve 
Kandilli ocaklarının kapatılması söz konusu değildir. Müessese, buradaki yeraltı işçilerini, reorga-
nizasyonda, merkezdeki açık tutulacak yerlerde istihdam edecektir; dolayısıyla, işçi açığını kapa
tacaktır. Boşalan bu ocaklarda ise, redevans yoluyla, özelleştirme cihetine gidilecektir. Ancak, bu
rada, peşin fikirli davranılmakta, özelleştirme ile peşkeş çekilme bir tutulmaktadır. Ben, daha önce 
de kendilerine çağrı yaptım; buraların özelleştirilmelerinde, -sendika başta olmak üzere- organize 
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olarak, birinci tercih kendilerine yapılacaktır. Böylece, Zonguldak'ın, belli bir süre sonra; yani, di
ğer ekonomik şartları düzeltilinceye kadar, hayatiyetini devam ettirmesi mümkün olacaktır. 

Karabük konusunda da, çalışmalar devam etmektedir. Sayın Yazıcı, bu kurumun, kâr edebile
ceğini ifade etmektedir. Kâr etmesi, çok güç şartlara bağlıdır. Rekabet şansı hemen hemen hiç yok
tur. Teknoloji bakımından eskimiştir. Yapılan yenileme çalışmalarına rağmen, geçmiş son on yıl
da birçok yeni yatırım yapılmasına rağmen, bugün rekabet edebilir durumda değildir; ancak, bizim 
de gönlümüz kapatılmasından yana değildir. 

Hükümet olarak, Karabük'ün zararının -konuşmanın haklılığı vardır - önemli bir bölümünü, fa
aliyet dışı zararlar teşkil etmektedir; yani, borç ödemeleri, faiz yükü, vergi yükü gibi birtakım ka
lemler, Karabük'ün, esas zararını tayin etmektedir. Yapılacak yeni bir düzenlemeyle; yani, özelleş
mesi halinde, sendikanın bu işe önayak olması halinde, işçi ücretlerini yeni baştan değerlendirme
si halinde başabaş duruma gelme ihtimali de vardır, tabiî, üretiminde de birtakım değişiklikler yap
mak suretiyle. Bu konuda da Dünya Bankasıyla ve diğer bazı özel kuruluşlarla, Hazine ve Planla
manın işbirliğiyle bazı çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların da neticesi, kısa sürede alınacak
tır; ama, kâr edebileceği iddia edilen bu kuruluşların, özelleşmemesi için hiçbir sebep yoktur. Ben, 
gene burada ifade ediyorum; ücret talep etmeden, devletin borçları silinmek suretiyle, sendikanın 
organize edeceği, önderliğini yapacağı bir şirket buna talip olduğu takdirde seve seve vermeye ha
zırız. 

Bu duygular içinde, Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum. , 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nıın, yeşilkart uygulamasından vazgeçileceği ve 
Sağlık Bakanlığındaki siyasî baskı ve yolsuzluk iddialarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Sağ
lık Bakanı Doğan Baran 'in cevabı 

BAŞKAN- Üçüncü sırada, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu, yeşil kart uygula
maları ve Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı denetimi konusunda Yüce Meclise gündem dı
şı bilgi arz etmek istemektedirler. 

Buyurun Sayın Hatinoğlu. 

SÜLEYMAN HATlNOGLU (Artvin)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; uygulanmakta 
olan yeşil kart sistemi ve son günlerde basında yer alan, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu konulan 
üzerinde gündem dışı söz almış bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Meclise saygılar sunarım. 

24.10.1994 günü Sabah Gazetesinin baş manşetinde yer alan ve dikkatleri çeken "Sayın De-
mirel'ih Yeşil Kartı Tarih Oluyor" başlıklı haberi herhalde Sağlık Bakanı Sayın Doğan Baran da 
ciddiyetle incelemiştir. Haberde, Sayın Doğan Baran, yeşil kartın, zengin fakir ayırımı yapılmaksı
zın 4 milyon kişiye dağıtıldığını belirterek, yeşil kartın işlemden kaldırılacağını ifade etmiştir. Ay
rıca, basında, "yeşil kart kalkıyor" haberleri yer alıyor. 

Şimdi, burada, bu konulara bir aydınlık getirilmemekle beraber, 1991 yılı genel seçimlerinde, 
Sayın Demirel'in, otobüslerden yan beline kadar sarkarak, en önemli seçim kozu olarak halka va-
atettiği yeşil kart uygulamasının -bizim de ta baştan beri ifade ettiğimiz gibi- tam bir aldatmaca ve 
hayal olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Zaten, uzun zamandan beri fiiliyattan kalkmış olan yeşil kart uygulamasını, Sayın Bakan, res
miyetten de kaldırarak en doğrusunu yapacaktır; kendisine teşekkür ediyoruz. Hem yeşil kart ne-
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deniyle bürokrasinin meşgul edilmesi hem de siyasî propaganda amaçlı şova dönük milyarlarca li
ralık masrafların da önüne geçileceğine inanıyorum; ancak, bütün bu uygulamalarla ilgili olarak ce
vaplanması gereken birkaç konu vardır. Yeşil kartın, ihtiyacı olanlara değil de partililere dağıtıldı
ğını biz biliyorduk. Bunun suiistimal edildiği basında da yer aldı; ne diyeceksiniz, şimdi ne yapa
caksınız; zenginlere verdiğiniz yeşil kartları, partililere verdiğiniz yeşil kartları acaba iptal edecek 
misiniz? 

Değerli arkadaşlar, yoksul insanlarımızın sağlık sorunlarında bile partizanlık yapan bu Hükü
mete halkımızın artık inanması ve güvenmesi mümkün değildir. Bu Hükümet, üç yıldan beri, bu 
Meclisten sadece bir tek tasarıyı geçirdi; o da yeşil kartla ilgili kanun tasarısı. 

Şimdi, bu kartın da artık tarihe karıştığı, bizzat Hükümetteki kişilerce ifade edilmektedir. Za
ten, kaldırılacağı ortaya çıkan, açıklanan yeşil kart, bugünlerde, üniversite hastanelerinde, bazı dev
let hastanelerinde ve özellikle eczanelerde geçerliliğini kaybetmişti; ama, bol bol propaganda mal
zemesi olarak kullanılmaktadır. 

Bakınız, bu kart çıktıktan sonra, döner sermayeye de büyük bir darbe gelmiş ve kandırmaca 
bir taktik oynanmıştır. Hastaneler, 1991'den önce, döner sermaye gelirlerinden, -Gelir Vergisinden 
muaf oldukları için- Maliyeye para ödememekteydi; ancak, yeşil kart uygulaması geldikten sonra, 
bu Hükümet, hastanelerin döner sermaye gelirlerine yüzde 10 vergi getirdi. Tüm hastanelerin dö
ner sermaye gelirlerinin toplamı 8 trilyon civarındadır. Hastaneler, bunun, aşağı yukarı yüzde 
10'unu hastanelere, sigortalılara ve Bağ-Kurlulara kestikleri fatura bedellerini almadan, peşinen 
Maliye'ye 800 milyar lira vergi ödemişlerdir. Diğer taraftan, devlet, bütçede, yeşil kart için 1,2 tril
yon lira ödenek ayırmış; ancak, bugüne kadar 900 milyar lira -ödeneği yok, diğer kısmını harcaya-
mıyor- harcamış. Yani, 100 milyar lira için mi kıyametler koptu? Demek ki, bunu 100 milyar ola
rak düşünürsek; yeşil kartın baskısında, matbaaya, şuna buna dağıtımında bir o kadar para da öyle 
gitmiştir... 

( Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Evet, toparlayın Sayın Hatinoğlu. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)- Evet, bu yeşil kartla ilgili yasanın yanlış olduğunu, 

uygulamada geçerliliğini kaybedeceğini, suiistimaller olacağını, yeterli ödeneklerin bulunmadığı
nı, biz bu kürsüden çok söyledik, Hükümeti bu konuda uyardık; ama, zamanın Sağlık Bakanı, Ba-
kırköylü Milletvekili Sayın Aktuna'yı ikna edemedik. Milleti de, Hükümeti de uygulama imkânı ol
mayan bu yasayla tam iki yıl oyaladı; kendi koltuğunu korumak uğruna, iki yıl halkın parasıyla şov 
yaptı. Bütün bunların hesabı, günü geldiğinde, mutlaka sorulacaktır. 

"Dicle kenarında bir kuzu kaybolsa benden sorun" diyen Sayın Cumhurbaşkanı, halkın para
sıyla şov yapanların karşısında neden sessiz kalıyor, devletin bu ölçüde tahrip edilmesi karşısında 
neden susmuştur? Acaba bu Hükümete hâlâ güveniyorlar mı; cidden merak ediyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, 31.10.1994 tarihli basında yer aldığı gibi, yeşil kartın kaldırılması
na razı olmayacağını ifade etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda yanlış bilgilendirilmiş
tir ve yanıltılmıştır; doğru bilgi verilmemektedir. Sayın Bakanımızın, -inşallah- doğru bilgi verece
ğine ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu yasanın uygun olmadığına inanacağına inanıyorum. 

Nitekim, yeni Sayın Bakan, koltuğa oturur oturmaz, yeşil kartın hastanelerin morgunda oldu
ğunu görmüş ve bunun işlemden kaldırılması için teşebbüse geçmiş. Sayın Bakanı tebrik etmekle 
beraber, yeni bazı tasarılar getirmesi gerektiğini, Sağlık Kurumu Kanunu Tasarısını veyahut da Ge-

- 2 3 1 -



T.B.M.M. B : 2 7 2 .11 .1994 0 : 1 

nel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısını.Meclise getirdiği takdirde, kendisini destekleyeceğimizi de 
ifade etmek istiyorum. 

Sayın Bakan; ancak, bütün bunların yanında, sağlık personeli ücret politikası düzeltilmeden, 
sağlık personeline yük getirecek başka bir tasarı getiremezsiniz. 

Bundan bir hafta önce, sağlık personelinin zam ve tazminatları Plan ve Bütçe Komisyonunda 
görüşüldü; ama, hâlâ, sıra numarasını alıp da Genel Kurul gündemine girmedi. Acaba bir engelle
me mi var?.. 

Anavatan Partisi Grubu olarak, Genel Kurul gündemine girdiği zaman, bunun, ivedilik ve ön
celikle Genel Kurulda görüşülmesi için Danışma Kurulunda teklifte bulunacağımızı da ayrıca ifa
de etmek istiyorum. Bu tasarının kadük olmayacağına ve Üniversiteler Kanunu Tasarısı gibi bura
da bekletilmeyeceğine inanmak istiyorum. Ücret zamlarıyla ve tazminatlarla ilgili olarak daha ön
ce verdiğim bir kanun teklifim vardır, Genel Kurul gündeminde mevcuttur; ki, ikisinin birleştirile
rek, bu tasarının acilen çıkmasını istediğimizi de ifade ediyorum. 

BAŞKAN- Evet, bitirelim. 

SÜLEYMAN HATİNOGLU (Devamla)- Bir iki cümle daha söylememe müsaadenizi rica 
edeceğim Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından kaynaklanan çok önemli 
siyasî baskı ve yolsuzluk iddialarını, bugünlerde, basında okuduk. Çok önemli olduğu için -gerçi 
zamanım yetmeyecek ama- konuyla ilgili bir iki basın bültenini göstermek istiyorum. 

Bakınız, Milliyet Gazetesi "Bu Sese Kulak Verin"; yine Milliyet Gazetesi "Sağlıkta yolsuzluk 
kuşkusu", "80 adet mikrofotolu röntgen cihazı alımında 446 milyar liralık yolsuzluk ifadesi; Cum
huriyet Gazetesi, "Yine Sağlık Bakanlığında yolsuzluk", "Yine Bakanın imzasıyla oynandı ve 33 
milyar liralık video kaset işlem yolsuzluğu", "Aşı ihalesinde garip hesaplar"; yine Milliyet Gazete
si, "Şaibeli ilişkiler", "Danışmanların marifetleri" şeklinde çok büyük şaibeler vardır. 

Değerli arkadaşlarım, işte, bütün bunlara rağmen, aylarca önce, bu Bakanlıkta, Teftiş Kurulu 
Başkan Yardımcısı Namık Erdoğan, faili meçhul bir cinayete kurban gitmişti. Bu cinayetle ilgili 
araştırmada bir de sahte Başbakanlık yazısı ortaya çıkmıştı; fakat, bugüne kadar, maalesef, ne bu 
faili meçhul cinayetin ne de sahte Başbakanlık yazısının failleri ortaya çıkarılmıştır. Son olarak, 
Teftiş Kurulu Başkanı, birtakım iddiaları gündeme getirerek istifa etmiştir. 

Sayın Bakan, sizden önceki iki Sağlık Bakanına da atfedilen bazı yolsuzlukların olduğunu bu 
basın bültenlerinde üzülerek okuduk. Sayın Bakan, bütün bunlar hakkında sizden açıklama bekle
diğimiz birkaç sorum vardır. 

BAŞKAN- Sayın Hatinoğlu lütfen toparlayın efendim. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)- Hemen biti ri yorum. 
Faili meçhul cinayetin akıbeti ne oldu? Teftiş kurulu başkanlığının İstifa eden müfettişlerince 

hazırlanan raporların hasıraltı edildiğini, siyasîlerin ve menfaat gruplarının baskısının bakanlığın 
her kademesine yayıldığı ifade edilmektedir. . 

Gerçekten, devletin en üst denetim mekanizması bu kadar tahrip edilmiş midir? Hükümet, bü
tün bu iddialar karşısında seyirci mi kalmaktadır? Nerede kaldı temiz eller diyerek şunu söylüyo
rum: Zaten bu Hükümet yolsuzlukların üzerine gidemeyecek; çünkü, kendilerinin de bu yolsuzluk
ların içerisinde olduğunu, Sağlık Bakanlığından, çok iyi görmekteyim. 
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Netice olarak Sayın Bakan, bu iddialar gerçek dışıysa, yanlış beyanda bulunan kişiler hakkın
da gerekli işlemlerin yapılmasını, eğer doğruysa, suçluların cezalandırılmalarını talep ediyorum. 
Yapılması gereken tüm işlemler acilen yapılmadığı takdirde, bu işlerin takipçisi olacağımızı bir kez 
daha ifade ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Hatinoğlu. 
Gündem dışı konuşmaya, Hükümet adına cevap vermek üzere, Sağlık Bakanı Sayın Doğan 

Baran; buyurun efendim. 
SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Niğde)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Artvin 

Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, yeşil kart uygulaması ve Sağlık Bakanlığındaki usul
süzlük ve yolsuzluklarla ilgili gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere huzurunuzda bulunu
yorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Yeşil karta nasıl gelinmiştir; önce, bunu bir hatırlatmakta fayda var. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)-Vaat edilerek gelindi Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Devamla)- Anayasamız "devlet, herkesin hayatını, be

den ve ruh sağlığı içerisinde sürdürmekle görevlidir" diyor. Yine, değerli arkadaşlarım, Anayasa
mıza göre, sosyal güvenlik, kişi için bir hak ve devlet için bir görev oluyor. Yine, Anayasamız 
"ödeme gücü ne olursa olsun, herkesin, sağlık hizmetlerinden, eşit ve etkili olarak yararlanması 
anayasal hakkıdır" diyor. Yine, Anayasamıza göre, sağlıklı yaşamak, insanların doğuştan kazandı
ğı bir haktır. 

Türkiye'de, diğer ülkelerde olduğu gibi, sağlık sektörünün -bilindiği üzere, teknolojisi hızla 
değiştiğinden- en çok kaynak tüketen sektörlerden biri olması hasebiyle, tedavi giderleri giderek 
artmakta, giderek pahalılanmaktadır. Türkiye'de, sağlık hizmetlerinin satın alınması, hepinizin bil
diği gibi, değişik şekillerde olmaktadır. Nüfusun yüzde 60'ı sigorta kapsamı içerisindedir. Bir kıs
mının sağlık hizmetleri genel bütçeden karşılanmakta, bir kısmının Bağ-Kur'ca, bir kısmının 
SSK'ca karşılanmaktadır; ama, nüfusun, aşağı yukarı yüzde 40'ını oluşturan bir kesim vardır ki, bu 
kesimi oluşturan insanların sayısı 20 milyonu bulmaktadır. Bu insanlar, daha ziyade kırsal bölge
lerde dağınık olarak yaşamaktadır. İşte, 20 milyonu bulan bu kesimde, ödeme gücüne sahip olan
lar, sağlık hizmetini, parasını ödeyerek satın almakta; ama, ödeme gücü olmayanlar, sağlık hizme
tini satın alamadığı için, çeşitli sosyal problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, yine, hepinizin bildiği gibi, geçmişte, ödeme gücü olmadı
ğı için hastane kapılarından çevrilen kişiler oluyordu ya da tedavi ücretleri, senetle taksite bağlanı
yordu. Geçmiş yönetim zamanında (Anavatan Partisi İktidarı zamanında) ödeme gücü olmayan va
tandaşlarımıza, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan, imkânlar nispetinde, yardım edili
yordu; tedavi hizmetinin tümü değilse bile, bir kısmı bu şekilde karşılanıyordu; ama, yine hepini
zin bildiği gibi, bu yeterli olmuyordu ve parası olmayanın çekmiş olduğu sıkıntı, ülkenin günde
minde bulunuyor, gazete sütunlarında en büyük manşetlerle ifade ediliyordu. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, 20 Ekim 1991 tarihinde yönetimi teslim aldığımızda, "böy
le üzücü olaylara mümkün olduğu kadar meydan vermeyelim" diyen Hükümetimiz, yeşil kart uy
gulamasını getirdi. Aslında, konuşmamın başında ifade ettiğim gibi -Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
sosyal bir devlet olduğuna ve sosyal devletin görevi de sosyal güvenliği tabana yaymak olduğuna 
göre- sağlık güvencesi olmayan 20 milyon insanımızın, sosyal güvenliğe kavuşturulana kadar, hiç 
olmazsa, hastane kapılarında perişan olmaması için, geçici bir yöntem uyguladı ve yeşil kart bura
dan doğdu. 
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Anavatan Partisi İktidarı da, genel sağlık sigortasıyla ilgili kanunun çıkarılması için çok uzun 
çalışmalar yaptı, toplumun birçok kesimiyle görüşmeler yaptı. Bunları takdirle karşılıyoruz; ama, 
ömrü bu yasayı çıkarmaya kâfi gelmedi. Biz de üç seneden beri Hükümetiz, şu ana kadar, biz de 
bu yasayı çıkaramadık. 

Değerli arkadaşlarım, işte, genel sağlık sigortası sistemi uygulamaya konuncaya kadar, ödeme 
gücü ve sağlık güvencesi olmayan kişilere, geçici olarak, getirilmiş olan yeşil kart uygulaması için 
1992 yılında, Sağlık Bakanlığının transfer faslına, 320 milyar lira ayrılmıştır. Bu 320 milyar lira, o 
zaman, tedavi giderleri için harcanmıştır. Bu iş için, 1993 yılında ayrılan para, 750 milyar lira ci
varında olmuş, 1994 senesinde ise 1,2 trilyon lira ayrılmıştır. 

Şimdi, ödeme gücü olmayan; ve yeşil kart sahibi olanların yatarak tedavilerinde, tedavi ücre
ti, Bakanlığın bu transfer faslından ödenmektedir. Ayakta yapılan tedavilerde, tedavi ücretleri ve 
verilen reçeteler de aynı şekilde ödenmektedir. Ancak, yeşil kart hakkını kaybedenlerin, tedavi ol
maları halinde, tedavi masrafları ödeme güçlerini aşıyorsa, işte, bu da, Başbakanlığa bağlı Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan Sağlık Bakanlığının Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ne ayrılan avanstan karşılanmaktadır. 

Şu ana kadar, yeşil karttan, yataklı tedavi kurumlarına ödenen para, 1 trilyon 150 milyar lira
dır. Bugüne kadar fondan, Bakanlığımıza aktarılan avans, 353 479 665 000 liradır. 

Ayrıca/il ve ilçelerdeki, sosyal dayanışma vakıflarına aktarılan avans da 119 975 500 000 lira
dır. 

Bu durum muvacehesinde, bir taraftan yeşil kart, bir taraftan da Sosyal Yardımlaşma ve Da
yanışmayı Teşvik Fonundan toplam harcanan para 1 trilyon 624 milyar liradır. 

İnşallah, bu genel sağlık sigortasını ve Anavatan Partisi milletvekili değerli arkadaşım Süley
man Hatinoğlu'nun 657 sayılı Yasayla ilgili getirmiş olduğu değişiklik teklifini, siz değerli millet
vekillerinin oylarıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçirdiğimiz zaman, artık yeşil kart diye 
bir uygulama kalmayacaktır. 

Yeşil kart diye bir uygulamanın kalmamasıyla ilgili benim açıklamak istediğim husus şudur: 
Yeşil kart geçici bir uygulamadır. Devlet, kendi üzerine düşen sosyal güvenliği sağlama görevini 
60 milyon insana yaymış olduğu zaman, herkes sosyal güvenlik şemsiyesi altında, sağlık hizmet
lerinden yararlanacaktır ve bu yeşil kart uygulaması da kaldırılacaktır. Bugüne kadar bunu yapa
mamışız; fakat, bir gün, bir yerde, bir noktada bunu yapmak zorundayız. İşte, bunu yapabildiğimiz 
takdirde genel sağlık sigortasını getirdiğimiz takdirde, bu yeşil kart uygulaması da ortadan kalka
caktır. Elbetteki, bu, bir finansman gerektirir. 

Genel sağlık sigortası, anında uygulanacak değildir; Türkiye'nin her tarafında hemen uygula
nacak değildir, kademeli olarak getirilecektir. Genel sağlık sigortası çıkarılınca, kademeli olarak 
getirilmiş olduğu bölgelerde, yeşil kart verilmiş olan kişiler, -aşağı yukarı 4,5 milyon insan müra
caat etmiştir, 3,5 milyon kişiye yeşil kart verilmiştir- bu sigortanın kapsamı içerisine, prim ödeme
den, otomatikman girecektir. 

Değerli arkadaşlarım, işte o durumda, uygulamanın olduğu yerlerde yeşil kart uygulaması kal
dırılacaktır. 

657 sayılr yasayla ilgili olarak "sağlık hizmetleri tazminatı" adı altında getirdiğimiz değişiklik 
teklifi ile değerli arkadaşım Hatinoğlu'nun daha evvel Genel Kurula inen yasa teklifinin birleşme
si halinde -o yasanın çıkması halinde- 2514 sayılı Zorunlu Hizmet Yasasının da uygulanmasına ge-
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rek kalmayacağı için, o da kaldırılacaktır, tıpkı, genel sağlık sigortası uygulaması başladığında ye
şil kart uygulamasının kaldırılacağı gibi. 

Değerli milletvekilleri, Bakanlığımla ilgili pek çok ihbar olmaktadır. Bu ihbarları en iyi şekil
de değerlendirmek bizim görevimizdir. Burada bize düşen görev, yolsuzluk iddiası olan dosyaları 
bakanlığın tozlu raflarına kaldırarak, orada, kendi kaderine terk etmek değildir. Her devirde, her si
yasî iktidar zamanında yolsuzluklar olur; önemli olan, o yolsuzlukları örtbas etmek değil, o yolsuz
lukları ortaya çıkarmak, üzerine gitmek ve yargıya teslim etmektir. Ben de, bu hususta yapılan, va
ki bütün ihbarları en ince teferruatına kadar değerlendiriyorum. Bununla ilgili, Teftiş Kurulu mü
fettişlerince gerekli incelemeler yapılmaktadır; suç unsuru olduğu zaman, suç tespit edilmiş oldu
ğu zaman, bunun hesabı mutlaka ve mutlaka sorulacaktır. 

Yüce Meclisin bundan emin olmasını ifade ediyor; hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)-Doğan Bey, Halil Şıvgın'ı da inceleyin. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

L- (10/212) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun 
başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/1621) 

BAŞKAN- (10/212) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun bir tezkeresi vardır; oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca, 1983 yılı kasım ayından bu yana gerçekleştirilen ihaleler

le ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu 
Başkanlığı. 

Komisyonumuz, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi için, 2.11.1994 Çarşamba günü 
saat 14.30'da toplanmış ve kullanılan 7 adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soyadla
rı belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip se
çilmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 

Saygılarımla. 
Bedrettin Doğancan Akyürek 

İstanbul 
Meclis Araştırma Komisyonu 

Geçici Başkanı . 
Başkan : Ahmet Sayın (Burdur) 7 oy 
Başkanvekili: Mustafa Kul (Erzincan) 7 oy 
Sözcü : Ali Uzun (Zonguldak) 7 oy 
Kâtip : Zeki Ergezcn (Bitlis) 7 oy 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 

- 2 3 5 -



T.B.M.M. B : 2 7 2 .11 .1994 0 : 1 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASİ VE MECLİS ARAŞTIRMA
SI ÖNERGELERİ 

1. - Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, 
Tunceli'de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı köylerin yakıldığı iddialarını 
araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/216) 

BAŞKAN-Meclis araştırma önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet, bir ülkede yaşayan vatandaşlarının veya ülkede geçici olarak bulunan yabancıların 
mal, can, ırz ve namus güvenliğini temin ile mükellef bir hükmî şahsiyetin adıdır. 

Ülkemizin özellikle güneydoğu illeri 1984'ten beri bir türlü önlenemeyen terör olaylarına sah
ne olmaktadır. 

10 yıldan bu yana, bu bölücü terörün önlenmesi için, güvenlik güçleri, hükümetlerin çizdiği 
politikaların çizgisinde mücadele etmektedir. Bu mücadelede güvenlik güçlerince ortaya konulan 
özveriyi takdir etmemek mümkün değildir. 

Ancak, son aylarda, bu mücadelede, devlet, birtakım töhmetler ve ithamlar altında yara alma
ya başlamış, bazı yerlerde yanan köylerin teröristlerce değil devletin güvenlik timleri tarafından ya
kıldığı iddiaları tevatür derecesine ulaşmıştır. Gerek Lice İlçesinde 18 Temmuz 1994 tarihinde gü
pegündüz 108 evin yanmasıyla vukua gelen olay gerek Bingöl'ün Genç İlçesinin bazı köyleriyle 
Kulp'un bazı köyleri ve Tunceli'nin bazı köylerinin yanma olayları, köy muhtarlarının sadece med
ya karşısında değil Olağanüstü Hal Bölge Valisi ve Başbakan Çiller huzurunda, devlete atfedilmiş-
tir. 

İş o raddeye gelmiştir ki, devletin Başbakanı bile "köyleri helikopterlerle gelip PKK terörist
leri yakmıştır" diyebilecek kadar hayret uyandıran bir şaşkınlığa düşmüştür. 

Yakan PKK mı devlet mi? 
Bu konudaki spekülasyonların devamı devleti onarılmaz biçimde tahribe yöneliktir. 
Olaya Meclis'in el koyması, Meclis tarafından bu konuların araştırılması zaruret halini almış

tır. 
Bu nedenle Anayasanın 98, İçtüzüğün 102 ve 103'Uncü maddeleri gereğince bir Meclis araş

tırması açılmasını saygılarımla arz ederim. 
Şevket Kazan 

Kocaeli 

RP Grup Başkanvekili 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşmeler, sırasında yapılacaktır. 
Değerli milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Di

ğer İşler" kısmına geçiyoruz! 

Önce, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 
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V . - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

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

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) 

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

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

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

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 Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 
2/9, 2/536) (S. Sayısı: 283) 

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

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) 

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) 

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) 

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

BAŞKAN- 59 ve 59'a 1 inci ek, 71, 82, 139, 134, 283, 391, 66, 201, 691, 699 sıra sayılı ka
nun tasarıları ve teklifleriyle ilgili komisyonların yetkilileri buradalar mı?.. Yoklar. 

Görüşmeleri ertelenmiştir. 
Gündemin 31 inci sırasındaki... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)- 30 uncu sıra var Sayın Başkan. 
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BAŞKAN- Sayın Güney, yarım kalan işlerden başladığım için bu şekilde okumak zorunda
yım. Eğer, şimdi okuduğum kanun tasarısında da komisyon bulunmazsa, dediğinize geleceğim 
efendim. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)-Üniversitelerle ilgili... 
BAŞKAN-Evet efendim, üniversitelerle ilgili teklif bundan sonradır. 

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 Taşır ısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/1196, 1/773) (S. Sayısı: 720) (1) 

BAŞKAN- Gündemin 31 inci sırasındaki, Özelleştirme Uygulamalarının düzenlenmesine ve 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde... 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbuj)- Sayın Başkan, gündemin 31 inci sırasında yükseköğre
timle ilgili kanun teklifi var. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya)- Sayın Başkan, Özelleştirme Kanun Tasarısını gündemin 
30 uncu sırasında görüyoruz. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Sayın Başkan, komisyon hazır buradayken, yükseköğ
retimle ilgili kanun teklifini görüşelim; zaten istiyoruz. 

BAŞKAN- Bir dakika efendim... Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü yetkilileri bir baskı hata
sından bahsediyor. 

Baskı hatasını düzelterek okuyorum : 
Gündemin 30 uncu sırasındaki, Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Ka

nun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüş
melerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Değerli milletvekilleri, geçen birleşimde tasarının 3 üncü maddesi üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştı. 
Şimdi, madde üzerinde verilen önergeleri, önce geliş sırasına göre okutup sonra aykırılık de

recesine göre işleme koyacağım. 
Sayın Genel Kurul, önergeleri kâtip üyenin oturarak okuması için oylama ihtiyacını duyduk; 

oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Özelleştirme Yasa Tasarısının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının aşağı
daki biçimde değiştirilmesini öneriyoruz. 

Gereğini saygılarımızla dileriz. 
H. Uluç GUrkan Mustafa Yılmaz Ender Karagül 

Ankara Gaziantep Uşak 
İstemihan Talay Ali Uyar 

İçel Hatay 

(/) 720 S. Sayılı Basmayazı 26.10,1994 tarihli 24 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Madde 3- Birinci fıkra : Başbakanın başkanlığında, Hazineden sorumlu Devlet Bakanı, özel
leştirmeden sorumlu Devlet Bakanı, Maliye Bakanı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı ile özelleştirme 
programına alınan kuruluş çalışanlarının üyesi oldukları konfederasyonların koordinasyonların 
kendi aralarında seçtikleri toplam 4 üyeden oluşan Özelleştirme Yüksek Kurulu (Kurul) Kurulmuş
tur. Kurul, üyelerin tamamının katılımıyla toplanır ve 2/3 çoğunlukla karar alır. 

Kurulun sekreterya hizmetleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yürütülür. 
Gerekçe : Bilindiği gibi, Avrupa Adalet Divanı, özelleştirmeye öncülük eden İngiltere'yi, iş

çilere danışmadığı ve onların haklarını yeterince korumadığı için suçlu bulmuştur. Türkiye, mille
tin malı olan devlet işletmelerinin bunalımdan kurtulmaları için, gerek iyileştirmeleri, gerekse özel
leştirilmeleri konusunda çalışanlara danışarak bir yol bulmayı deneyebilir ve bu konuda dünyaya 
örnek olabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Özelleştirme Yasa Tasarısının 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki (b), 

(c) ve (d) bentlerinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini, (f) bendinin ise metinden çıkarılmasını 
öneriyoruz. 

Gereğini saygılarımızla dileriz. 
H. Uluç Gürkan Mustafa Yılmaz Ender Karagül 

Ankara Gaziantep Uşak 
İstemihan Talay Ali Uyar 

İçel Hatay 
Madde 3- İkinci fıkra (b), (c) ve (d) bentleri 
(b) bendi., ve/veya özelleştirme programına alınmış kuruluşların iyileştirilmesine ve gerekli 

görülenlerin özelleştirilmeye hazırlanmasına karar vermek, 
(c) bendi : Kuruluşların mülkiyetin tabana yayılması ilkesi uyarınca öncelikle çalışanlara; 
(d) bendi : Özelleştirme programına alınan kuruluşların öncelikle çalışanlara... 
(f bendi yasa metninden çıkarılmıştır.) 
Gerekçe : KİT'ler için özelleştirme ile iyileştirme bir arada düşünülmelidir. İyileştitrmeleri; 

açık anlatımıyla sermaye artışı gereksinimlerinden teknolojinin yenilenmesine kadar bir dizi reha
bilitasyon (iyileştirme) ihtiyacı bulunan KİT'lerin özelleştirme programına alındıkları gerekçesiy
le kaderlerine terk edilmeleri kamu giderlerini artıracak bir yöntemdir. 

Gerçekten de son yıllarda KİT zararlarının büyümesinin, özelleştirme kapsamına alınıp da re
habilitasyona ihtiyacı, "nasıl olsa özelleştirilecek" gerekçesiyle karşılanmayan kuruluşların çürü
meye terk edilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. 

Özelleştirme uygulamalarında hangi yöntem benimsenirse benimsensin, asıl olan, önceliğin 
çalışanlara verilmesidir. 

Bu konuda, dünyadaki örnekler, özelleştirme uygulamalarında çalışanlara danışmayı ve çalı
şanların haklarını güvence altına almayı en temel insan haklarından saymaktadır. Bunu yapmadığı 
için, İngiltere'nin, Avrupa Adalet Divanı tarafından suçlu bulunduğu hafızalarımızdadır. 

Bu arada, yurt içinden ya da yurt dışından özelleştirme uygulamaları kapsamında borçlanmak 
üzere, Özelleştirme Yüksek Kuruluna özel bir yetki verilmesi doğru olmayacaktır. Borçlanmalar, 
böylesi bir özel yetki dışında devletin kendi doğal prosedürü içinde yiirümelidir. 

Aksi bir anlayış, ister istemez, gümrükten mal mı kaçırıldığı kuşkusunu akla getirecektir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 
Görüşülmekte olan Özelleştirme Yasa Tasarısının 3 üncü maddesinin son fıkrasının aşağıda

ki biçimde değiştirilmesini öneriyoruz. 
Gereğini saygılarımızla dileriz. 

H. Uluç Gürkan Mustafa Yılmaz Ender Karagül 
Ankara Gaziantep Uşak 

İstemihan Talay Ali Uyar 
İçel Hatay 

Madde 3- (son fıkra) 

Kurul, hizmetin ifası için yarar gördüğü hallerde usul ve esaslarını açıkça belirlemek kaydıy
la bu maddenin (c) ve (g) bentlerinde yazılı konularda özelleştirme programındaki kuruluşlara yet
ki verebilir. 

Gerekçe ; 
Anılan fıkra, kendi yetkileri Anayasa Mahkemesinin konuyla ilgili yerleşmiş içtihatları doğ

rultusunda, Anayasa bakımından tartışmalı olan Özelleştirme Yüksek Kurulunun bu yetkilerinden 
bir bölümünü Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devrini öngörmektedir. Bu bakımdan, özü itibariy
le sakat bir yasal düzenleme niteliği taşımaktadır. 

Özellikle de kuruluşların Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen devir iş
leminin onay işleminin yine bu idareye devri dikkat çekici bir yetki kaydırması örneği olarak önü
müzdedir. İdare, hem işlerimi yapan hem de onaylayan konuma getirilmektedir. Bu konum, takdir 
edilebileceği gibi sakattır. 

Bu bakımdan, kurulun özelleştirme uygulamalarında, hizmetin gerektirmesi halinde yetki dev
redileceği makamın doğrudan özelleştirme programındaki kuruluş olması düşünülmüştür. Bu olay, 
dünyadaki özelleştirme pratiğine uygun düşmesinin yanısıra merkezî ve hantal bir idareyi devre dı
şı bıraktığı için, onca yıldır sürüncemede kalan özelleştirme işlemlerini de gereken biçimiyle hız
landıracaktır. 

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 3 üncü 
maddesinin (d) bendinin başında yer alan (Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların) deyimin
den sonra: "İşbu Kanunun 1 inci maddesinin (B) bendinin son fıkrası dikkate alınmak suretiyle" 
ifadesine yer̂  verilmesiyle, üçüncü bendin, (c) bendinin aşağıda yer verilen şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul Kadir Ramazan Coşkun Ali Kemal Başaran 
İstanbul İstanbul Trabzon • 

Yusuf Pamuk Ersin Taranoğlu 
İstanbul Sakarya 

Madde 3.-(c) bendi: 
"Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlardan gerekli görülenlerin küçültülmesini, faaliyetle

rinin süreli veya süresiz olarak durdurulmasını, kapatılmasını veya tasfiyesinin işbu Kanunun 1 in
ci maddesinin (B) bendinin son fıkrasına göre talep etmek." 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, özelleştirmeye ilişkin 720 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının altıncı ve yedinci satırlarında yer alan "Kurul, üyelerinin tamamının katılımı ile 
toplanır ve kararları oybirliği ile alır.." ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Selçuk Maruflu Işın Çelebi Mehmet Keçeciler 
İstanbul İzmir Konya 

Cengiz Bulut Şadan Tuzcu Eyüp Aşık 
İzmir İstanbul Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, "Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı kanun ve Ka

mın Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair kanun tasarısı"nın 3 üncü maddesi
nin birinci paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.. 

Algan Hacaloğlu Mehmet Sevigen Adnan Keskin 
İstanbul İstanbul Denizli 

Haydar Oymak İbrahim Özdiş 
Amasya Adana 

Tasarının 3 üncü maddesinin birinci paragrafı için önerilen değişik metin : 
Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Görevleri: 
Madde 3 : Başbakanın başkanlığında, özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı, Hazine ve Dış 

Ticaret Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanı, Maliye Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanından 
oluşan Özelleştirme Yüksek Kurulu (Kurul) kurulmuştur. Kurul, üyelerin tamamının katılımıyla 
toplanır ve kararlarını oybirliğiyle alır. Kurulun sekreterya hizmetleri Özelleştirme İdaresi Başkan
lığınca yürütülür. 

Gerekçe : 
(3 üncü maddenin birinci paragrafı) 
Özelleştirmeyle ilgili temel kararların, siyasî sorumluluk taşıyan hükümet adına Başbakanın 

başkanlığında oluşturulacak bir kurul tarafından alınması doğaldır, doğrudur; ancak, hangi devlet 
bakanının kurula katılacağı Başbakanın keyfî iradesine bırakılmamalı, kurul üyesi devlet Bakanı, 
sorumluluk alanı itibariyle Özelleştirme Yüksek Kuruluyla ilgilendirilmelidir. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanının kurul üyesi olması gerek
lidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin (e) 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Algan Hacaloğlu Adnan Keskin İbrahim Özdiş 
İstanbul Denizli Adana 

Haydar Oymak Mehmet Sevigen 
Amasya İstanbul 
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Tasarının 3 üncü maddesinin (e) fıkrası için önerilen değişik metin : 
e) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlardan gerekli görülenler için Bakanlar Kumluna, 

küçültülmeleri, faaliyetlerinin süreli veya süresiz olarak durdurulması, kapatılması veya tasfiyesi 
için Bakanlar Kuruluna öneri götürmek, Bakanlar Kurulu ayrı yasa ile kurulmuş olan kuruluşlar ile 
ilgili kapatma veya tasfiyeyle ilgili kararları için tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. 
Bu tür kuruluşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı alınmadan kapatılamaz, tasfiye edilemez. 

Gerekçe : 

Her biri ayrı gerekçeler ve yasalar çerçevesinde kurulmuş olup Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin kararı niteliğinde olan Altıncı Kalkınma Planı stratejisi ve hedefleri çerçevesinde görev yap
makta olan bu kuruluşlarla ilgili durdurma, kapatma ye tasfiye kararlan bir kurul tarafından değil, 
ancak, tam siyasî sorumluluğu olan Bakanlar Kurulu veya halkımız adına, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi verebilir. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, son önergeyi okutuyorum; bu önerge, Anayasaya aykırılık 
önergesidir. İşleme koyarken önergeyi tekrar okutmayacağım, hemen işleme koyacağım. 

Buyurun: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Özelleştirmeyle ilgili 720 sıra sayılı yasa teklifinin 3 üncü 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 Kararları" başlıklı 153 üncü maddelerine 
aykırıdır. 

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

Saygılarımızla. • ' • • " • • 
H. Uluç Gürkan Atilla Mutman M. İstemihan Talay 

Ankara İzmir . İçel 
Ender Karagül Mustafa Yılmaz Nami Çağan 

Uşak Gaziantep İstanbul 

Gerekçe : 

1) Anayasanın 5 inci maddesine aykırılık : l 

Anayasanın 5 inci maddesi, "devletin temel amaç ve görevleri" arasında, "Türk Milletinin ba
ğımsızlığını... koruma"yı en başta saymıştır. 

Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ekonomik bağımsız
lık açısından önem taşıyan alanlarda "kamusal tekeller" kurmuş ve bu işletmeleri yerli ya da ya
bancı hiçbir özel girişime açmamıştır; ancak, burada göz önünde tutulması gereken ilke, öncelikle 
ekonomik bağımsızlıktır. Ekonomik bağımsızlık açısından, yaşamsal önem taşıyan kamusal tekel
lerin özelleştirilmesiyle doğacak "özel tekellerin" yaratacağı iktisadî sakıncalar yanında asıl tehli
ke; ekonomik bağımsızlığın "kale"leri olan bu işletmelerin özelleştirilmesinin, devletin ekonomik 
bağımsızlığına ipotek getirecek olmasıdır. 

Yasa teklifinin 3 üncü maddesi, devletin ekonomik bağımsızlığını zedeleyen bir altyapı oluş
turmaktadır. 
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2) Anayasanın 10 uncu, 47 nci ve 167 nci maddelerine aykırılık : Anayasanın 167 nci madde
sinin birinci fıkrasıyla, "... piyasalarda fiilî veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleş
meyi önleme" görevi devlete verilmiştir; ayrıca, 47 nci maddeyle de "kamu hizmeti niteliği taşıyan 
teşebbüslerin", "kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilmesi"ne olanak tanınmıştır. 

Anayasal görevi tekelleşmeyi ve kartelleşmeyi önlemek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
bu yasa tasarısının 3 üncü maddesiyle tekelleşmeyi ve kartelleşmeyi teşvik edecektir. Dolayısıyla, 
anılan madde, Anayasanın 167 nci maddesine aykırıdır. 

Yanı sıra, devlete ait bir tekelin özelleştirilmesi Anayasada öngörülmüş bir yol değildir. Bu
nunla birlikte, tersine işlem kuramından hareketle, 47 nci maddenin özelleştirmeye olanak verdiği 
kabul edilse dahi, bunun açık ve ayrıntılı olarak kanunla düzenlenmesi gerekir. 

Kanun konusu düzenlemelerin, bu yasanın 3 üncü maddesiyle gerçekte Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin elinde olması gereken konuyla ilgili çok sayıdaki yasama yetkisinin, Anayasaya aykı
rı olarak devredildiği Özelleştirme Yüksek Kurulu ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığının inisiyati
fine bağlanmış olması bütünüyle Anayasaya aykırıdır. Nihayet, anılan yasanın 3 üncü maddesi, ge
nelde Anayasanın 10 uncu maddesinin son fıkrasında öngörülen "eşitlik ilkesine", ters düşmekte
dir. 

3) Anayasanın 6 ncı maddesine aykırılık : 

Anayasanın 6 ncı 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 yetkisini kullanamayacağını vurgulamaktadır. 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı yasa tasarısının 3 üncü maddesi, Anayasaya göre ancak ve 
ancak Türkiye Büyük Millet Meclisinin kullanabileceği çok sayıdaki devlet yetkisinin Özelleştir
me Yüksek Kuruluna ve bu kurul eliyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bırakılmasını öngörmek
te ve düzenlemesini bu kabulle hükme bağlanmaktadır. Bu anlayış ve düzenleme Anayasaya aykı
rıdır. 

4) Anayasanın "Başlangıç" bölümünün beşinci fıkrasıyla 7,nci ye 123 üncü maddelerine aykı
rılık : 

Anayasanın "Başlangıç" bölümünün beşinci fıkrasında : Türk Milletine ait olan egemenliği 
millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, Anayasada gösterilen hukukî dü
zenin dışına çıkamayacağını belirtmiştir. 

Anayasanın 7 nci maddesinde de, yasama yetkisinin Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin olduğu ve devredilemeyeceği hükme bağlanmıştır. 

Durum böyleyken, 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. 

Yanı sıra, Anayasanın 123 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre; "kamu tüzelkişiliği, ancak 
kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur." 

Oysa, 720 sıra sayılı yasa teklifinin 3 üncü maddesi, hukukî hiyerarşiyi alt üst edip, Anayasa
daki güçler ayrılığı ilkesini bozmaktadır. 

Anayasanın 123/2 nci maddesindeki, "kanunun açıkça verdiği yetki" hükmünden yola çıkılıp 
tersine işlem kuralına dayanılarak, kamu tüzelkişilerinin, yasanın açıkça verdiği yetki ile kaldırıla-
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bileceği düşüncesiyle yapıldığı anlaşılan bu düzenlemede, "açıklık," sınırsızlık" boyutuna ulaştırıl
mıştın Anayasanın isteği "açıklık" aynı zamanda "sınırlılığı" ifade eder. Kamu ekonomik kuruluş
larından en küçük bir iştirake kadar her şeyi kapsayan bir düzenleme, açıklık değil sınırsızlıktır, ki, 
bu da Anayasanın 123/2 nci maddesindeki amacı aşar. 

Bu nedenle, yukarıda belirtilen madde düzenlemesinin anlayışı, Anayasanın "başlangıç" 
bölümünün beşinci fıkrasına, 7 nci maddesine ve 123/2 nci maddesine aykırıdır. 

5) Anayasanın 153 üncü maddesine aykırılık':. 
Anayasa Mahkemesi, 720 sıra sayılı yasa teklifi ile yenilenmek istenilen çok sayıdaki yetki 

yasası, Anayasa Mahkemesinin çeşitli kararlarıyla iptal edilmiştir. Bu tasarı da, özü itibariyle bir 
yetki yasasıdır. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, önce geliş sırasına göre okuduğumuz bu önergeleri, aykırılık 
derecelerine göre işleme koyuyorum. 

İlk işleme koyacağımız önerge, son okuduğumuz Anayasaya aykırılık önergesidir. 
Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Katılmıyo

ruz efendim. 
BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AY KON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz etmeden önce, önerge sahibi olarak Sayın İstemihan Talay söz iste

miştir. 

Buyurun efendim. 
M. İSTEMİHAN TALAY (İçel)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Özelleştirme Yasa Ta

sarısının Anayasaya aykırılığıyla ilgili önergemizi, Yüce Heyetinize, Başkanlık aracılığıyla sunmuş 
bulunuyoruz. Şimdi, önergenin yanı sıra, bu tasarıyı yönetimsel açıdan değerlendirmek amacıyla 
söz almış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarı, her şeyden evvel, Hükümete verilen bir yetkidir; ama, bu yet
ki, Hükümetin bütünlüğü içerisinde değil, sadece Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve diğer üç ba
kana yönelik, âdeta, Bakanlar Kurulu üzerinde yeni bir Bakanlar Kurulu yaratmaya yönelik bir yet
kidir. 

Anayasaya göre, Bakanlar Kurulu, ortak sorumluluğu olan ve birlikte görev yapan bir heyet
tir. Bu tasarıyla birlikte, bu 5 kişiye, bu yetki verildiği zaman, Cumhuriyetin yetmiş yıllık ekono
mik birikiminin, bu 5 kişi tarafından kullanılacak bir yetki haline dönüşmesi ortaya çıkmaktadır. 
Bu, her şeyden evvel, düşünce olarak da, yönetim açısından da yanlıştır ve Anayasaya aykırıdır. 

Tabiî, bu yetkiyi verirken, bu Hükümetin niteliğini de düşünmek gerekmektedir. Bu yetki, aca
ba, bugünkü Hükümete, bugünkü Başbakana verilmesi gereken bir yetki midir? Birkaç gün önceki 
gazetelerden, açık bazı haberleri bilgilerinize sunmak istiyorum: 

Bakınız, bir gazete başlığında "Tansu Çiller'den Seçim Rüşveti" diyor. Yaklaşan ara seçimle 
ilgili olarak, Sayın Başbakanın, bugüne kadar uyguladığı kemer sıkma politikalarını bir tarafa bı
rakıp, yeni memur ve işçi alımı konusunda bir kolaylık getirdiğini ortaya koyuyor. 

İkinci olarak, "Sayın Başbakan Yardımcısı Karayalçın'dan Büyük İtiraf" diye, bir tasarrufla 
igili açıklamalar var. SHP Genel Başkanı Karayalçın, Şeker Şirketi Genel Müdürü Erdoğan Erte-
kin'in, SHP örgütünün isteği üzerine görevden alındığını ifade ediyor. 
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M.RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Doğru söylüyor. 

M. İSTEMİHAN TALAY (Devamla)- Bütün bunlar, şu gerçeği ortaya koyuyor: Bu yetkiyi 
verdiğimiz heyet, gerçekten, bu yetkiyi, bizim adımıza, halk adına en iyi şekilde kullanacak bir ni
telikte midir; yoksa bunu suiistimal edecek bazı uygulamaların içinden mi gelmektedir? Bence, 
Parlamentomuzun, bu kararı alırken, bu 5 kişiye bu yetkiyi verirken, bu konuyu da çok iyi düşün
mesi ve değerlendirmesi gerektiğini düşünüyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Önerge üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Önergeyi oylarınıza arz edeceğim. Yalnız, oylamanın sıhhatli yapılabilmesi bakımından, ön

ce, Sayın Bakanları, Bakanlar Kurulu sıralarına davet ediyorum. Lütfen buyurun efendim... 
Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler...Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
İstanbul Milletvekli Selçuk Maruflu ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan özelleştirmeye ilişkin, 720 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının altıncı ve yedinci satırlarında yer alan "kurul üyelerinin tamamının katılımıyla 
toplanır ve kararlan oybirliğiyle alır..." ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Katılmıyo

ruz efendim. 
BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN- Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önerge sahibi olarak, Sayın Eyüp Aşık; buyurun. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan tasarının bize 

göre can alıcı maddesi, şu anda görüşmekte olduğumuz 3 üncü maddesidir. 

3 üncü madde, özelleştirme için bir yüksek kurul kurulmasını öngörmekte ve müteakip fıkra
larda da bu kurulun görevlerini tadat etmektedir. 3 üncü maddeye göre, Özelleştirme Yüksek Ku
rulu, Başbakanın başkanlığında 2 Devlet Bakanı, Maliye Bakanı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı ol
mak üzere 5 kişiden oluşmaktadır. 

3 üncü maddenin, tasarıda olduğu şekliyle geçmesi halinde, bu kurul, üye tamsayısıyla topla
nacak ve oybirliğiyle karar alacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Özelleştirmede şu ana kadar üç dönem yaşadık. Bu üç dönemin birinci
si; TÖYÖK dönemiydi. Hatırlanacağı üzere; Koalisyon Hükümeti ilk kurulduğu yıllarda, özelleş
tirme için, TÖYÖK diye bir kuruluşun kurulmasını Koalisyon Protokolüne almış, Hükümet Prog
ramında da vazetmişti. 

Biz, o zaman bu usulle özelleştirmenin mümkün olamayacağını, fuzulî zaman kaybından baş
ka bir işe yaramayacağını açıklamaya çalıştık; ama, anlatamadık. Türkiye, TÖYÖK dönemiyle iki 
yıla yakın bir zamanı kaybetti. 

- 2 4 5 -



T.B.M.M. B : 27 2 .11.1994 O : 1 

Anlaşıldı ki, bu böyle olmuyor; daha sonra ikinci Koalisyon Hükümetinde kararnameler dö
nemi başladı. Biz, yine, özelleştirmenin bu kararnamelerle olamayacağını, Anayasaya aykırı oldu
ğunu, kararnamelerle yürümeyeceğini, bunun yanlış olduğunu anlatmaya çalıştık; ama, Türkiye 
özelleştirmede yine bir yıl kaybetti. Anayasa Mahkemesinden peş peşe dönen yetki kanunu ve ka
rarnameler sonucu, ikinci yılımızı da böylece kaybetmiş olduk. 

Şimdi, özelleştirmede üçüncü dönem başladı; bu da pazarlık dönemi. Geçen üç ay içerisinde, 
bu pazarlığı, kanun tasarısının Meclise sevk edilmesi sırasında yaşadığı safhaları hepimiz biliyo
ruz. 

Anavatan Partisi olarak, bu kanun tasarısının bu maddesindeki "oybirliği" hükmünün kaldırıl
masını istememizin sebebi, şudur: Buradan, altını çizerek ve iddiayla söylüyoruz ki, tasarı böyle 
kanunlaştığı takdirde, ölü doğmuş bir özelleştirme yasası olacaktır. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)-Neden?.. Neden?.. 
EYÜP AŞIK (Devamla)- Özelleştirmeyi, daha kanun doğarken boğuyorsunuz. Çünkü, 5 baka

nın 5'ine de Başbakan yetkisi veriyorsunuz. 5 bakanın her birine, bütün kurulun yetkisini vermiş 
oluyorsunuz. 

Yine biz iddia ediyoruz ki, bu pazarlıklar, sadece özelleştirme konusuyla değil, devletin bütün 
işleriyle alakalı olacak ve Hükümetin tüm icraatını kapsayacaktır. Özelleştirmede atılacak her bir 
imza, bazan bir vali kararnamesinde, bazan bir genel müdür tayininde, bazan da ödenek aktarma
sında önünüze gelecektir. Geçmişte gördüğümüz, esas itibariyle, özelleştirmeye hiç inanmayan, her 
vesileyle özelleştirmenin karşısında olduğunu itiraf eden ve anlatmaya çalışan bir partinin temsil
cisine, tek başına, Hükümetin tüm yetkisini vermiş oluyorsunuz. 

Bu tasarı böyle çıktığı takdirde, altı ay sonra bu kürsüye gene çıkacağız ve diyeceğiz ki "Ba
kın, bir altı ay daha kaybettiniz. Biz, bu işin TÖYÖK'le yürümeyeceğini, kararnamelerle yürüme
yeceğini söylediğimiz gibi, bu maddeyle de -bu şekilde geçmesi halinde- yürümeyeceğini söyle
miştik." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Son cümlelerinizi alayım efendim. 
EYÜP AŞIK (Devamla)-Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Bu maddenin bu şekilde geçmesi halinde, Türkiye'de özelleştirmenin mümkün olmayacağını 

bugünden söylemiş oluyoruz. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)-Bravo, bravo!.. 

EYÜP AŞIK (Devamla)- Arzımız, buradaki "oybirliği" hükmünün maddeden çıkarılıp, normal 
olarak, bütün kurullardaki tabiî haline getirilmesidir. . 

Bugün, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan birisi olan, ekonominin düze 
çıkması için en önemli araçlarından birisi olan özelleştirme kanununun ölü olarak doğmaması için, 
maddenin, bu verdiğimiz önerge doğrultusunda düzeltilmesini Yüce Heyete arz ediyoruz. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Önerge üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmadığını ifade etmişlerdir. 

Şimdi, önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Önergeyi kabul edenler... 
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Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Bakanlar Kurulunun sayın üyelerinden bir istirhamım var; şu anda 17 bakan, çift oy kullanı
yor; 34 oy eder. Sizin, 31 oyunuz var. Lütfen, kimin yerine vekâlet ettiğinizi iyi takip edin, ona gö
re oy kullanın. Ben, 31'den fazlasını dikkate almıyorum. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 3 üncü maddesinin birinci paragrafı için önerilen değişik metin. 
Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Görevleri 

Madde 3.- Başbakanın başkanlığında, özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı, Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanı, Maliye Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanından 
oluşan Özelleştirme Yüksek Kurulu (Kurul) kurulmuştur. Kurul, üyelerin tamamının katılımı ile 
toplanır ve kararları oybirliği ile alır. Kurulun sekretarya hizmetleri Özelleştirme İdaresi Başkanlı
ğınca yürütülür. 

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- Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon önergeye katılmıyorlar. 
Önerge sahibinin söz talebi?..Yok. 
Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler...Etmeyenler...Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Ankara Milletvekili Uluç Gürkan ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Madde 3.- Birinci fıkra; Başbakanın başkanlığında, Hazineden sorumlu Devlet Bakanı, özel
leştirmeden sorumlu Devlet Bakanı, Maliye Bakanı ve Sanayi ve Ticaret Bakanıyla, özelleştirme 
programına alınan kuruluş çalışanlarının üyesi oldukları konfederasyonlarının kendi aralarında 
seçtikleri toplam 4 üyeden oluşan Özelleştirme Yüksek Kurulu (Kurul) kurulmuştur. Kurul, üyele
rinin tamamının katılımıyla toplanır ve 2/3 çoğunlukla karar alır. 

Kurulun sekreterya hizmetleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yürütülür. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz efen

dim. 
BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Sayın Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Önerge sahibi Sayın Uluç Gürkan buyurun efendim. 
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H.ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergemiz, Özelleştirme 
Yüksek Kurulunun, Başbakan dahil, 5 bakanının yanı sıra, özelleştirilmesi söz konusu olan kuru
luşlarda çalışan işçilerin mensubu oldukları konfederasyonlardan 4 temsilciyle birlikte 9 kişiden 
oluşmasını öngörüyor. Bu özelleştirme uygulamalarında zorunlu ve evrensel bir ilkedir; Mecliste 
gözardı edilmemesini dilerim. 

Hepimiz biliyoruz; 8 Haziran 1994 günü, Avrupa Adalet Divanı, özelleştirmeye öncülük et
mekle övünen İngiltere'yi, aldığı bir kararla mahkûm etmişti. Mahkeme, İngiltere'nin, kamu hiz
metlerini özelleştirirken, sorumsuzca davrandığını açıklamıştı. Mahkeme, Avrupa Birliği kuralları
na göre, herhangi bir kuruluş özelleştirilirken, işçilere mutlaka danışılması ve çalışanların tüm eko
nomik ve sosyal haklarının güvence altına alınması gerektiğini vurgulayarak, İngiltere'yi, bu kural
lara gereğince uymamakla suçlamıştı. 

Mahkeminin bu kararını, sosyal demokrasinin evrensel ilkelerine bağlılıklarını dillerinden dü
şürmeyen Sosyaldemokrat Halkçı Partili arkadaşlarımın hafızalarına bir kez daha nakşetmek isti
yorum. Onun için, değişiklik yönünde oylarının olumlu olmasını diliyorum. Aksi taktirde, hiçbir 
zeminde, sosyal demokrasinin evrensel ilkelerine bağlılıktan söz edemezler, ellerinde bu hakları 
kalmaz. 

Değerli arkadaşlarım, eğer, şu Özelleştirme Yasa Tasarısının yasalaştığını ve özelleştirme uy
gulamalarının buna göre yapıldığını düşünürsek, Türkiye, Avrupa Birliğinde üye olsaydı, herhal
de, İngiltere'den çok daha ağır suçlamalarla karşı karşıya kalırdı. 

Ülkemizde, Hükümet, halkın inalı olan, milletin malı olan devlet işletmelerini, çalışanlara ve 
bu arada, Türkiye Büyük Millet Meclisine danışmadan, eski dönemin bazı sıkıyönetim komutan
larının, gazeteler veya dernekler için kullandıkları üslupla, "kapattım" deyip, kapatma konumuna 
geliyor, "sattım" deyip, satma konumuna geliyor; binlerce işçinin işten çıkarılmasını da, kazanıl
mış haklarını yitirmesini de umursamıyor. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarıyla Anayasanın "sosyal devlet" ilkesini çiğniyoruz. İşçilere 
danışmadan, işçilerin çıkarını ve işçilerle bir işbirliğini düşünmeden fabrikaları, maden ocaklarını, 
kamu hizmeti üreten kuruluşları kapatmaya, satmaya, özelleştirmeye kalkışıyoruz. Üstelik yeni ya
şadık; Karabük'te yaşadık, PETLAS'ta yaşadık, TELETAŞ'ta yaşadık, PETKİM'de yaşadık; kapat
ma veya satma gerekçesi olarak, uydurma bilançolarla göz boyama yapıyoruz. Bu yüzden de, hem 
ekonomik bunalımdan çıkış zorlaşıyor, hem de ülkemizde sosyal patlamalar yaygınlaşıyor. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Tansu Çiller'in 50 nci Hükümet diye ayrıştırdığı bugünkü Hükü
metin Programında, ekonomik ve sosyal politikaların, gerek çalışan halk kesimleriyle, gerek özel 
sektörle birlikte saptanması için, bir ekonomik ve sosyal konsey kurulacağına söz verilmişti., Ara
dan birbuçuk iki yıla yakın bir süre geçti, bu gerçekleşmedi. Şimdi, değişiklik önergemizin kabulü 
halinde, Hükümet de, Programına uygun bir adım atma şansını yakalamış olabilir. 

Hepinizi, beni sabırla dinlemeye gayret ettiğiniz için, saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyo
rum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Önerge üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon önergeye katılmadıklarını ifade etmişlerdir. . 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum; Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve Arkadaşlarının Önergesi: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarısının 3 üncü maddesinin (e) fıkrası için önerilen değişik metni: 

e) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlardan gerekli görülenler için, Bakanlar Kuruluna, 
küçültülmeleri, faaliyetlerinin süreli veya süresiz olarak durdurulması, kapatılması veya tasfiyesi 
için Bakanlar Kuruluna öneri götürmek, Bakanlar Kurulunu, ayrı yasayla kurulmuş olan kuruluş
larla ilgili kapatma veya tasfiye ile ilgili kararlar için, tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunar, bu tür kuruluşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı alınmadan kapatılamaz, tasfiye edi
lemez. 

BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz efen

dim. 
BAŞKAN- Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Önerge sahibi olarak, buyurun Sayın Hacaloğlu. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli üyeler, arkadaşlarımla beraber ver
miş bulunduğumuz, tasarının üçüncü maddesinin (e) fıkrasıyla ilgili değişiklik önergesi üzerinde 
söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, hükümetler, topluma vermiş oldukları sözler veya almış oldukları karar
ların, gereğince uygulanmış olması veya uygulanmaması çerçevesinde değerlendirilirler. Hükümet
ler, belirli kararları alıp, bunları uygulamaktan imtina eder, vazgeçerlerse ve buna gerekçe göster-
mezlerse, doğal olarak yıpranırlar. Hükümetler, ülke ve toplum yararına, toplum refahı için uygun 
kararlar almak zorundadırlar. Bunlar, hepinizin katılacağını umduğum, bildiğim genel hususlardır. 

Şimdi, 1994 yılı 5 Nisan istikrar önlemleri paketi kapsamı içinde, siz, DYP-SHP Hükümeti 
olarak, Türkiye'de bazı tesislerin, fabrikaların kapatılmasına ilişkin karar aldınız. Bu kararı aldık
tan sonra görüldü ki, hepsine ilişkin olarak ciddî bir çalışma yapılmamış, kararın somut gerekçele
ri ortaya konmamış. 

Ben, Devlet Planlama Teşkilatının yetkilileriyle, uzmanlarıyla da görüştüm. Karabük örneğin
de gördüğümüz gibi, istim arkadan geldi. Yani, önce karar verdiniz, sonra rapor hazırlattınız ve hâ
lâ kararsızlık içindesiniz; çünkü, bu tesislerin önemli bölümü, hâlâ katmadeğer yaratan ve ülke eko
nomisine katkıda bulunan tesisler. Örnek mi; Bakırköy Tekstil ve Hazır Giyim Sanayii. 1988 yılın
da, rahmetli Sayın Özal tarafından açılmış. Örnek mi; Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası, tekno
lojik bakımdan daha yeni yapılandırılmış; örnek mi; hemen hemen tüm diğer tesisler... 

Bunların, tabii ki sorunları var, eksiklikleri var, teknolojik balamdan geri kalmışlar. Yıllardır, 
bunlara bakmadınız, zarar ediyorlar. Ortadoğu'nun en büyük ayakkabı fabrikasını, Ortadoğu'nun en 
büyük hazır giyim fabrikasını, "bunların miyadı dolmuştur" diye kapatırsanız, yanlışlık içine düş
müş olursunuz. 

Bunları tartıştık, defaatle gündeme getirdik. 
Burada bir yetki konusu var. Tesislerin kapatılması önemli bir konu. Tesisler ilanihaye yaşa

yacak diye bir husus yoktur. Tesislerin de bir gün ömrü biter ve kapatılmaları gerekir, gerekli ön
lemler alınır, kapatılırlar; ama, kamunun malı olan tesisler, ekonominin önemli unsuru haline gel
miş olan tesisler eğer kapatılacaksa, bu konudaki kararı siyasî karar organı; yani, Hükümet verme
lidir. 
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Bu yetki, Başbakanın başkanlığında dahi olsa, kısa devreler yaparak, karar verme hakkını, ko
numunu bu yasayla elde edecek olan 5 kişilik bir kurula devredilmemeli; o kurul değerlendirmeli, 
Bakanlar Kurulu karar vermeli; ama, bir istisnası ile; eğer, herhangi bir kuruluş, Yüce Meclisin ka
rarıyla kurulmuş ise, özel yasayla kurulmuş ise, o kuruluş hakkındaki nihaî kapatma yetkisi, bu ka
rarın alınma yeri, bu Yüce Meclistir. Bu yetki' hiçbir şekilde bir başkasına devredilemez. 

Bu duygularla, hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim efendim. 
Önerge üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum. 

Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve Arkadaşlarının Önergesi: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Madde : 3, ikinci fıkra, (b), (c) ve (d) bentleri 
(b) bendi:...ve/veya özelleştirme programına alınmış kuruluşların iyileştirilmesine ve gerekli 

görülenlerin özelleştirilmeye hazırlanmasına karar vermek, 
(c) bendi: Kuruluşların; mülkiyetin tabana yayılması ilkesi uyarınca, öncelikle çalışanlara... 
(d) bendi: Özelleştirme programına alınan kuruluşların, öncelikle çalışanlara... 
(f) bendi yasa metninden çıkarılmıştır. 
BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz Sa

yın Başkan. ' 
BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)-Katılmıyoruz. 
BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Konuşma talebi yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum. 
istanbul Milletvekili Emin Kul ve Arkadaşlarının Önergesi: 
Madde : 3, (c) bendi: "Özelleştirme kapsamına alman kuruluşlardan gerekli görülenlerin kü-

çültülmesini, faaliyetlerinin süreli veya süresiz olarak durdurulmasını, kapatılmasını veya tasfiye
sinin işbu kanunun 1 inci maddesinin (B) bendinin son fıkrasına göre talep etmek. 

BAŞKAN- Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz Sa

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

nım. 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önerge sahiplerinden söz talebi var mı? 
EMİN KUL (istanbul)-Evet Sayın Başkan. 
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BAŞKAN-Sayın Kul, buyurun. 

EMİN KUL (İstanbul)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; en az yetmiş yılı aşkın bir birikimin özelleştirilmesi; bu 
özelleştirme sırasında kapatılması, zaman zaman faaliyetinin durdurulması ve küçültülmesi gibi bir 
işlem hakkında gelen kanun tasarısı üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 

Öncelikle belirteyim ki, bu önergemiz, 1 inci maddenin (b) bendinin son fıkrası üzerinde ver
diğimiz önergeye paralel bir teklifti. 1 inci maddenin son fıkrası üzerindeki önerimiz reddedildiği 
için, bu önergemiz belki boşlukta kalmış gibi gözüküyor; ama, yine de boşlukta sayılmamalıdır. 

Önce, mülkiyetin devri dışındaki işlemlerin bu kanunla yapılacağı, 1 inci maddede belirtilmiş 
durumda; ancak, kapatılma gibi, özellikle süreli veya süresiz durdurma gibi işlemler, bir nevi mül
kiyete son vermek anlamında görülerek mütalaa edilmelidir. Özellikle, özelleştirilecek kamu ikti
sadî kuruluşları, kanunla kurulmuş kuruluşlardır. Dolayısıyla, bunların faaliyetlerinin durdurulma
sı, faaliyetlerine ara verilmesi veya süreli veya süresiz durdurulması yine kanunla yapılması gere
ken bir işlem olarak mütalaa edilmeli ve öyle görülmelidir. 

Oysaki, şimdi, bu yetki, 5 kişilik bir kurula devredilmiş durumdadır. Bu husus ise Anayasanın 
35 inci ve 7 nci maddesine aykırıdır. Bu yetmiş yıllık birikimin sahibi, bu kuruluşların var olması, 
gelişmesi ve bugüne gelmesi için vergi ödeyen, çalışan, alınteri döken Türk halkıdır. Dolayısıyla, 
ulusumuz adına bu kuruluşların sahibi de, bir nevi, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 

Bu kuruluşların kapatılması kararını -Bakanlar Kurulunu dahi devreden çıkarıp- sadece 5 ki
şilik bir kurula vermeyi temine matuf olan bu hükmün, mutlaka tadilata uğraması lazımdır. Belki 
bu kurul, bir tavsiyede bulunmak üzere çalışabilir veya bir tavsiyede bulunma yetkisine sahip kılı-
nabilir; ama, kanunla kurulan bu kuruluşların hayatiyetini yok etmek, kapatılmasına karar vermek, 
faaliyetini tatil etmek, durdurmak gibi kararları, bu kuruluşlar nasıl kanunla kurulmuşsa, Yüce 
Meclis, yine kanunlarla karara bağlamak yükümlülüğündedir. Çünkü, millet adına bu malın sahibi 
olarak karar vermesi gereken son merci, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 

Önergemiz bu amaçla verilmiş bir önergedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletvekili arka
daşlarımız bu sahiplik yetkisini, 5 kişilik bir kurula devretmemek zorunluluğunu mutlak duymalı, 
hissetmeli ve tarih önünde bu sorumluluğuna uygun oy kullanmalıdır kanaatindeyim. Fakat, 1 inci 
maddedeki önergemiz reddedilmiş olduğu için, bu kadarlık bir değişiklikle dahi iktifa etmeyi Yü
ce Meclisin takdirlerine arz ediyor; saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kul. 

Önerge üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz... 
BAŞKAN- Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmadıklarını ifade etmişlerdir. 
Önergeyi oylarınıza arz edeceğim; karar yetersayısının aranması istendiği için karar yetersayı

sını arayacağım. 
Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı vardır, önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın Grup Başkanvekilleri, istirham ediyorum, arkadaşlarınızı Genel Kurulda tutunuz! Bun
dan sonra kapıdan girenleri beklemeyeceğim efendim... 

•ALİ SU (İçel)- Sayın Başkan, birer tane de yaka verin, boynumuza takalım... 
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BAŞKAN- Eğer burayı bir ilkokul olarak görüyorsanız, o sizin takdiriniz sayın milletvekili, 
ona hiçbir şey demem; ama, sizin göreviniz, Genel Kurulda oturup, görüşmeleri takip etmek. 

Son önergeyi okutuyorum: 

Ankara Milletvekili H.Uluç Gürkan ve Arkadaşlarının Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Madde 3; üçüncü (son) fıkra.-

Kurul, hizmetin ifası için yarar gördüğü hallerde usul ve esaslarını açıkça belirlemek kaydıy
la bu maddenin (c) ve (g) bentlerinde yazılı konularda özelleştirme programındaki kuruluşlara yet
ki verebilir. 

BAŞKAN-Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz efen

dim. 
BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önerge sahibinin söz istemi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Sayın milletvekilleri, 3 üncü maddeyle ilgili önergelerin işlemleri tamamlanmıştır. Şimdi, 3 

üncü maddenin oylamasına geçeceğim. 

3 üncü maddenin oylamasına geçmeden önce, Refah Partisi Grubununa mensup sayın millet- • 
vekilleri tarafından, İçtüzüğün 84/2'sine göre verilmiş bir önerge vardır. Önce bu önergeyle ilgili 
işlemi yapıp, sonra oylamaya geçeceğim. 

Önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Özelleştirme Kanunu Tasarısının 3 üncü maddesinjn oylan
masında; oylamanın, İçtüzüğün 84 üncü maddesine göre, her fıkrasının ve meselesinin ayrı ayrı oy
lanmasını arz ederiz. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, önce önerge sahibi milletvekillerini arayacağım. 
Cevat Ayhan?.. Burada. 
Ahmet Remzi Hatip?.. Yok. 
HAYDAR OYMAK (Amasya)- Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN- Tekabbül ediyorsunuz. 
İbrahim Halil Çelik?.. Burada. 
Zeki Ünal? 
İSMAİL COŞAR (Çankırı)- Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN- Tekabbül ediyorsunuz. 
Ali Oğuz?.. Yok. 
Abdüllatif Şener?.. Burada. 
Lütfi Doğan?.. Yok. 
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Önergenizde çoğunluğunuz yok; önergenizi işleme koymuyorum. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde ka

bul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri 
MADDE 4. - Başbakana bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip, özel bütçeli Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığı (idare) kurulmuştur. Başbakan bu Kanunla ilgili yetkilerini görevlendireceği özelleştir
meden sorumlu bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir. İdare geçici bir teşkilat olup özelleştir
me süreci sona erdiğinde elemanları ihtisaslarına göre ilgili kuruluşlara nakledilirler. 

İdarenin görevleri aşağıda belirtilmiştir. , 
a) Kurul kararlarını uygulamak, 
b) Kurul tarafından verilen görev ve yetkilerle ilgili konularda karar vermek ve gerekli işlem

leri yürütmek, 

c) Kuruluşların özelleştirme kapsamına alınmasına veya özelleştirme kapsamına alınmış olan 
kuruluşların eski statülerine iade edilmesi veya özelleştirme programındaki kuruluşlardan gerekli 
görülenlerin Özelleştirmeye hazırlanmasına karar verilmesi konusunda Kurula teklifte bulunmak, 

d) Kuruluşların özelleştirilmesine ilişkin her türlü işlemin yerine getirilmesi ile bunların özel
leştirilmelerine hazırlık amacıyla yönlendirilmesini, faaliyetlerinin takip ve koordinasyonunu yü
rütmek, 

e) Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan anonim şirket statüsünde olmayanların ano
nim şirket haline dönüştürülüp dönüştürülmemelerine karar vermek, 

f) Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan, anonim şirket statüsünde olan ve anonim şir
ket haline dönüştürülen kuruluşların sermayelerindeki kamu payı % 50'nin altına düşünceye, diğer
lerinde ise özelleştirme uygulamaları sonucu devredildikleri tarihe kadar bunların sermaye mikta
rını tespit etmek, kuruluş, birleşme veya bölünmelerinde gerekli düzenlemeleri yapmak, mal var
lıkları ile hak ve yükümlülüklerine ilişkin esaslan tespit etmek, hesapları ve faaliyetleri ile ilgili her 
türlü düzenlemeyi yapmak, bu işlemleri kolaylaştırıcı tedbirleri almak, 

g) Özelleştirme uygulamalarının gerektirdiği özelleştirme ile ilgili her türlü işlemi yürütmek, 
h) Kanunî sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, kuruluşların malî, idarî ve hukukî yapıları ile il

gili olarak düzenlemeler yapmak, 
ı) Özelleştirme programındaki kuruluşların; kaynak kullanımlarına, taşınmaz edinmelerine, ki

ralamalarına ve bu taşınmazlar üzerinde sair akitler yoluyla tasarruf etmelerine, yurt içi ve yurt dı
şı borçlanmalarına, verimliliğin artırılması ilkesi gözönünde bulundurularak yapılacak personel alı
mı ve azaltılmasına, çalışma şartlarına, personelinin yurt dışı geçici görevlendirilmelerine ilişkin 
talepler hakkında karar vermek, 

i) Kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı ve üyelikleri ile denetim ve tasfiye kurulu üyelikle
ri ve genel müdürlükleri ile ait oldukları kuruluşlardan ayrı olarak özelleştirme programına alınan 
ve anonim şirkete dönüştürülmelerine gerek görülmeyen müesseselerde, müessese müdürlükleri ve 
yönetim komitelerine, işletme ve işletme birimlerinde bunların müdürlüklerine yapılacak atamalar 
ve bu görevlerden alınma işlemlerine ilişkin olarak Başbakana teklifte bulunmak (bu görevlere ata
nacaklarda 4 yıllık yükseköğrenim görmüş olma şartı aranır), 

j) Kurulca ihracına karar verilen her türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli evrakın düzenlen
mesine yönelik olarak bunların adedi, değeri ve ilgili diğer hususları tespit etmek, 
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k) Kuruluşların sermayelerine aynî sermaye konulması hallerinde aynî sermayenin değerlen
dirmesini yapmak veya yaptırmak, 

1) Özelleştirme Fonunu idare etmek, 

m) Hizmetin gerektirdiği her çeşit araştırma, proje işleri, reklam, tanıtım, halkla ilişkiler işlem
leri ve malî denetim ile hukukî, teknik, idarî ve malî değerleme işlemlerini yapmak ve/veya bu iş
lerin danışman görevlendirilmesi suretiyle yaptırılmasını temin etmek, 

n) Kuruluşlara, özelleştirme uygulamalarının gerektirdiği hallerde borç vermek, kamu banka
larının uyguladığı en yüksek ticarî faiz oranını aşmamak kaydıyla Özelleştirme Fonundan sağlana
cak finansmana uygulanacak faiz oranını ve şartlarını belirlemek, 

o) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. 
İdare hizmetin ifası için yarar gördüğü hallerde usul ve esaslarını açıkça belirlemek kaydıyla 

bu maddenin (a), (b), (h), (i) ve (n) bentlerinde yazılı konularda özelleştirme programındaki kuru
luşlara yetki verebilir. 

BAŞKAN- Maddenin müzakeresine başlıyoruz. 
Grupları adına konuşma talebi var mı? 

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

rüşülmekte olan 720 Sıra Sayılı Özelleştirme Hakkında Kanun Tasarısının 4 üncü maddesi üzerin
de Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, tasarının bu maddesinde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının kuruluş ve 
görevleri tarif edilmekte ve Özelleştirme İdaresinin yapacağı hizmetler, maddeler halinde tarif edil
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu maddenin (c) bendinde "kuruluşların özelleştirme kapsamına alın
masına veya özelleştirme kapsamına alınmış olan kuruluşların eski statülerine iade edilmesi veya 
özelleştirme programındaki kuruluşlardan gerekli görülenlerin özelleştirmeye hazırlanmasına karar 
verilmesi konusunda Kurula teklifte bulunmak "denmektedir. 

Bendeniz, 3 üncü maddenin görüşülmesinin sonunda, Muhterem Bakana tevcih edilen sorular 
meyanmda, hangi kuruluşlar özelleştirmeye öncelikle alınacak ve özelleştirme programına alınmış 
olan kuruluşların tekrar eski statüsüne iadesinde - ki, bunlara, Özelleştirme Yüksek Kurulu karar 
veriyor- hangi kriterlere göre karar verilecek diye sormuştum. Yanlış hatırlamıyorsam, Sayın Ba
kan da, cevabın 2 nci maddede bulunduğunu ifade ettiler. 

2 nci madde ise, prensip maddesidir; yani, özelleştirmeyle ilgili genel prensipler ortaya konul
maktadır. Burada da, Özelleştirme İdaresinin, özelleştirme kapsamına alınacak veya eski haline ia
de edilecek kuruluşlarla ilgili teklifte bulanacağı ifade edilmektedir. Ancak, burada uygulanacak 
olan kriterler nelerdir; kâr edenler mi, zarar edenler mi; yatırım ihtiyacı olanlar mı; sermayenin ta
bana yayılması hedefine ulaşılması için hizmet edecek olanlar mı veya değer itibariyle, büyüklük 
itibariyle mi bir öncelik tespit edilecektir? 

Bugün, PETKİM'in özelleştirilmesi de var, Sümerbankın falan ilçedeki bir iplik fabrikasının 
özelleştirilmesi de var. Yani, Özelleştirme İdaresinin, bunların hepsine bir anda girmesi de; ayrıca, 
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bunları satın alacak müşteri bulması da mümkün değil. Ancak, tasarıda, maalesef, öncelikler tespit 
edilmemiştir. Öncelikler tespit edilmeyince, bir disiplin getirilmeyince, tabiî, Özelleştirme İdaresi 
tazyik altında kalacak, hatta Özelleştirme Yüksek Kurulu tazyik altında kalacak ve kelepir fiyatına 
bazı tesislere göz koyanlar, aman bunu öncelikle özelleştirme listesine alınız, ihaleye çıkınız diye
ceklerdir. Buna, nasıl olsa başkaları da talip olmayacaktır; çünkü, o şartlar önceden hazırlanır -biz, 
Türkiye'de, buna ait filmleri çok seyrettik bugüne kadar- ve böylece, millet malı, devlet malı kele
pir fiyatına birtakım kimselere peşkeş çekilir; bunun dedikodusuna da, bunun tahribatına da yıllar 
yılı maruz kalırız. Bu ise fevkalade yanlış olur. Bu, burada da yoktur, önceki maddede de yoktur. 

Özelleştirme kapsamına alınacak kuruluşlar için, mutlaka, iktisadî, teknolojik, sınaî ve özel
leştirme ekspertiz değeri itibariyle birtakım önceliklerin bu tasarıya konulması gerekirdi. Bu önce
likler buraya konulmayınca, fevkalade indî birtakım kararlarla, fevkalade tahripkâr birtakım neti
celer hâsıl olacak; bunlar da, milletin, devlete olan güvenini sarsacaktır. Bu tasarıyı biz kanunlaş
tıracağız; ama bu tip olaylara da, maalesef, icra sırasında müdahale şansımız yok; ki, müdahale 
şansımızın olmadığını, Meclis'in, İçtüzüğü ve çalışma düzeni itibariyle bu tip olaylara anında gire
mediğini, geçenlerde Sayın Meclis Başkanı da bir vesileyle ifade ettiler. 

Dün burada bir tartışma oldu, bir oylama oldu; güneydoğuda yanan köylerle ilgili olarak; kim 
yaktı, Ermenistan'dan, 700 kilometre, öteden gelen PKK mı yaktı, oralarda barınmış olan eşkıya mı 
yaktı veya birtakım devlet güçlerine atıfta bulunarak, iddia edilerek, onlar mı yaktı diye bir soru 
milletin zihninde asılı kaldı ve kalacak; ama, bu Meclis de maalesef bunun üzerine gidemiyor; ça
lışma düzenimiz müsait değil. Gitmeyince, Meclisin itibarı da, milletvekilinin itibarı da, efkârı
umumiyede giderek değer kaybetmektedir. Onun için, mutlaka, tasanda bu hususların açıklıkla or
taya konulması gerekirdi. 

Yine, maddenin (d) bendinde, "kuruluşların özelleştirilmesine ilişkin her türlü işlemin yerine 
getirilmesi ile bunların özelleştirilmelerine hazırlık amacıyla yönlendirilmesini, faaliyetlerinin ta
kip ve koordinasyonunu yürütmek" denmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye 1984'ten beri özelleştirmeyi tartışmaktadır; dünyada, belki, 
özelleştirmeyi en çok konuşan, tartışan, bu konuda kanunlar ve kararnameler çıkaran bir memleke
tiz; ama, bu sahada da ciddî bir yol almadığımız ortadadır. Tabiî, eğer Türkiye, 1984'ten beri ciddî 
olarak özelleştirmeyi düşünüyor idiyse, 1984'ten 1994'e kadar geçen bu on sene içinde, özelleştir
meyi hedef aldığı kurumlan, bütün iktisadî devlet teşekküllerini, öncelikle, sermaye bakımından, 
teknoloji bakımından, yatırım ihtiyacı bakımından, darboğaz giderme, teknoloji geliştirme yatırım
ları bakımından ele alması ve bunları, pazara arz edecek seviyede çalışır kurumlar haline getirme
si gerekirdi; maalesef, bunların hiçbiri yapılmadı. 

Şimdi, Sayın Bakana, Sümerbankın şu fabrikasının değeri nedir, Etibankın şu tesislerinin de
ğeri nedir, Demir-Çelik* in şu tesislerinin değeri nedir; bu tesislerin modernizasyonu jçin, teknolo
jilerini geliştirmek için, darboğazlarını gidermek için yatırım ihtiyaçları nedir, teçhizat olarak ne
dir, para olarak nedir diye sorsak, inanıyorum ki, bu sahada yapılmış hiçbir çalışma yoktur. Maale
sef, böyle, kâlâr pazarı gidiyoruz; kanun çıkararak işleri de düzene sokacağımızı zannediyoruz; 
ama, temelde ciddî hiçbir teknik çalışma olmadığı da ortadadır. 

Muhterem arkadaşlar, özelleştirmeyle ilgili -bu kadar dağınık- Kamu Ortaklığı İdaresi olma
sına rağmen ve on seneden beri, özelleştirmeyle ilgili birçok kanun çıkarılmasına rağmen, birçok 
çalışma yapılmasına rağmen, bugün bu meselede hiçbir yol alamamamızın sebebi de, milletin, bu 
Hükümetin özelleştirmeyi ciddî şekilde yapacağı hususundaki itimatsızlığının sebebi de budur. 
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Değerli arkadaşlar, bu hazırlıklar olmadan, özelleştirme, göreceksiniz, bu kânun da çıksa, bir 
netice vermeyecektir. 

Yine kanun maddelerine baktığımızda... 

( Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

CEVAT AYHAN (Devamla)- ...(f) bendinde ise, "özelleştirme programına alınan kuruluşlar
dan, anonim şirket statüsünde olan ve anonim şirket haline dönüştürülen kuruluşların sermayele-
rindeki kamu payı yüzde 50' nin altına düşünceye, diğerlerinde ise özelleştirme uygulamaları sonu
cu devredildikleri tarihe kadar bunların sermaye miktarını tespit etmek kuruluş, birleşme veya bö
lünmelerinde gerekli düzenlemeleri yapmak, mal varlıkları ile hak ve yükümlülüklerine ilişkin 
esasları tespit etmek, hesapları ve faaliyetleriyle ilgili her türlü düzenlemeyi yapmak, bu işlemleri 
kolaylaştırıcı tedbir almak" denmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bu hedefler, bu görevler, on seneden beri, o kanunda, bu kararnamede, şu
rada veya burada birtakım kurumlara verilmiştir; ama, maalesef, bunlar on senedir yerine getiril
mediği için, bugün, özelleştirilmesi hedef alınan kamu istisadî teşebbüsleri icra dairelerinin takibi 
altında bulunmakta, telefonları kesilmekte, vasıtalarına, banka hesaplarına el konulmakta ve bu ku
rumlar, bir süre önce çıkarılan ve kamu iktisadî teşebbüslerinin hacze maruz kalmasına cevaz ve
ren bir kanunî değişiklik sebebiyle de bugün felç hale gelmiş bulunmaktadır. Yani, Özelleştirme 
İdaresiyle ilgili bu kanun tasarısından önce, bu bentte tarif edilen görevler niye yapılmamıştır?!. 

Şimdi, tabiî, söz sürem bitti; burada sıfır rakamını görüyorum... Muhterem Başkanın müsama-
hasıyla belki süremi bir iki dakika da geçmiş oldum... 

Ancak, Sayın Başkan, benim şahsî söz talebim de vardı; eğer bana sıra geliyorsa, onu kullanı
rım; yoksa... 

BAŞKAN- Efendim, sizden önce 3 arkadaşımız var; belki sıra yine size gelecek; ama, tabiî, 
onları okumak zorundayım... ' 

CEVAT AYHAN (Devamla)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Muhterem üyeler, bu hususta geniş maruzatımız vardır; ancak, müteakip maddelerde, bunları, 

peyderpey yüksek dikkatlerinize arz edeceğiz. 
Özelleştirme Kanunu Tasarısı, günde 10 saat çalışarak, üst üste iki haftada, alelacele geçirile

cek bir tasarı değildir. Siyasî İktidar, özelleştirmeyle ilgili sıkıntıları, bu tasarı çıktıktan sonra da, 
artarak, daha yaygın bir şekilde ve daha derinden yaşayacaktır; endişe ederim, daha zor günlere de 
gidecektir. Enine boyuna değerlendirmek için, bu tasarının çok daha rahat bir zeminde müzakere 
edilmesi gerekirdi; ancak, biz, bu şartlara uyup, burada görüşlerimizi arz edeceğiz. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Keçeciler; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇECİLER (Konya)- Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; görüşmekte olduğumuz özelleştirmeye ilişkili kanun tasarısının 4 üncü maddesiyle ilgili, 
Grubumuzun görüşlerini arz ve ifade etmek üzere söz aldım. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıy
la selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, görüşmekte bulunduğumuz bu kanun tasarısıyla ilgili bir hususu özel
likle ifade etmek istiyorum; çünkü, bu konu, bize göre fevkalade önemlidir. Zira, bu kanun tasarı-
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sı, muhtelif vesilelerle huzurumuza gelmiştir; daha önce, iki defa, kanun hükmünde kararname çı
karma yetkisi isteyen yetki kanunu tasarılarıyla gelmiştir, daha sonra da iktidar partisine mensup 
grup başkanvekillerinin imzasıyla verilen teklif şeklinde gelmiştir ve bir maddesi görüşülmüştür. 

Bu kanun tasarısının 1 inci maddesi Genel Kurulda görüşülürken, o oturumu idare eden Mec
lis Başkanvekili arkadaşımız komisyonu ikaz etmiştir; fakat, bana göre, komisyondaki arkadaşlar 
İçtüzüğümüze uygun bir cevap vermemişlerdir... O bakımdan, ileride bu tasarı, büyük ve ciddî bir 
sıkıntıya sebep olabilecektir. 

İçtüzüğümüzün 77 nci maddesi -aynen okuyorum- şöyle diyor: "Anayasanın 92 nci maddesi 
gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından reddedilmiş olan kanun tasarı veya teklifleri, 
ret tarihinden itibaren bir tam yıl geçmedikçe, Millet Meclisinin aynı yasama dönemi içinde yeni
den verilemez." 

Değerli arkadaşlarım, İktidar Partilerine mensup grup başkanvekillerinin daha önce verdiği 
teklif ile bugün görüştüğümüz tasan, maddeler itibariyle, hemen hemen aynı nitelikte ve aynı ma
hiyettedir. Bu teklif, komisyonda alelacele görüşülüp buraya gelmiş -Sayın İhsan Saraçlar'ınv Sa
yın Nihat Matkap'ın ve tabiî, Doğru Yol Partisine mensup diğer grup başkanvekillerinin de imza
sını taşıyan ve gündemimizde sırada olan bir evvelki teklif- burada 1 inci maddesi kabul edilmiş ve 
sonra, komisyon, bu teklifi geri almıştır. Şu anda teklif Plan ve Bütçe Komisyonundadır. 

Aynı nitelikte, madde itibariyle aynı, muhteva itibariyle aynı olan ve özelleştirmeyi düzenle
yen bir diğer teklif daha yerilmiş; İçtüzüğümüzün 77 nci maddesi hiç nazarı itibara alınmadan ve 
onunla ilgili komisyonda kararlar alınmadan, bu teklif, daha sonra Hükümetin tasarısıyla birleştiri
lerek tasarı haline dönüştürülmüştür. Halbuki, komisyonda, öbür teklif de nazarı itibara alınabilir
di ve birlikte mütalaa edilebilirdi; böylece, Anayasaya aykırı, İçtüzüğümüze aykırı bir işlem yap
maktan, Yüce Meclisimizi kurtarmtş olabilirdik; fakat, Meclis çalışmalarındaki süratimiz ve İkti
dar Gruplarının aceleciliği sebebiyle, bu lazımeye riayet edilmemiştir. 

Çok uğraştık, komisyonda da önerge verdik; ısrarla belirttik ve dedik ki: Şu teklif Anayasa Ko
misyonuna gelsin; Anayasa açısından, İçtüzük açısından şu teklife bir defa daha bakalım; çünkü, 
aynı mahiyetteki yetki kanunları ve yetki kanunlarına dayanılarak çıkarılmış kanun hükmünde ka
rarnamelerin Anayasa Mahkemesince iptali söz konusu; iki tane iptal kararı Var; bu kararlar muva
cehesinde, teklifi baştan aşağıya gözden geçirelim ve bu teklifte, Anayasaya aykırı bir durumla kar
şı karşıya kalınmasın. Sağ olsun arkadaşlar, birçok önerilerimize, Komisyonda, gereken hassasiye
ti gösterip, tasarıyı düzelttiler; ama, işin esasına ilişkin, işin temeline ilişkin, işi tam doğru doğru 
noktaya getirecek önerilerimize iltifat etmediler. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda bana göre, komisyonda bekleyen teklif ile bu teklif aynı mahi
yettedir, aynı hususları ihtiva etmektedir, madde başlıkları bile aynıdır ve içerisindeki ifadeler de 
aynıdır. Komisyon, daha Önce o teklifi geri çekip bekletirken, üzerine başka bir teklif gelmiş, bir 
de Hükümetten tasarı gelmiş; ikinci teklifle tasan birleştirilmiş, birinci teklif hiç nazarı itibara alın
mamış! Bu, Meclis çalışmaları içerisinde, İçtüzüğümüz açısından yanlıştır, hatalıdır ve Anayasanın 
İçtüzükle ilgili maddesine aykırılık teşkil eden bir davranış olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, biz, çizgimizde tutarlı olabilmek için, bu özelleştirme tasarısı
nın, arızasız, yanlışsız, hatasız kanunlaşması için, Grup olarak, çok çaba ve gayret sarf ettik; hâlâ 
da ediyoruz, her maddede söz alıp, bu yanlışları düzeltmek için uğraşıyoruz. Görüşlerimize, zaman 
zaman uyuluyor, zaman zaman da uyulmuyor; ama, uyulmadığı yerler de öyle can alıcı noktalar 
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ki!.. Mesela, 3 üncü maddede, bize göre son derece fahiş bir hata yaptık; yani, Özelleştirme İdare
sinin işlemlerini, bir çıkmazın içine soktuk. Devlet hayatında, komisyonlar halinde karar verilirken, 
Başbakanın başında bulunduğu bir komisyonda oylama yapılmaz. Bu, hiç caiz değildir, varit de de
ğildir. Konuşulur, herkes orada görüşünü ifade eder, orada kararlar oluşur ve Başbakan o kararları 
açıklar. 

Bu karara uygun hareket etmeyen, istifa eder, ayrılır veyahut da illa burada oybirliğiyle karar 
almayı istiyorsanız, bu, Koalisyon Protokolüne yazılır, yeni bir ek protokol yapılır, o zaman, der
siniz ki: "Burada, kararları bize danışacaksınız." Aksi takdirde, her özelleştirme işine, parti organ
larında karar vermek zorunda kalacaksınız ve bu, sizi, büyük ölçüde sıkıntıya sokacak; bu mesele
de, fevkalade büyük problemlerle karşı karşıya kalınacak. 

ERCAN KARAKAŞ (istanbul)- Bu, doğru değil. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla)- Yani, mesele şudur: Öyle, bir kişi Başbakanlık yapamaz; 
yani, bir bakan "toplantıya katılmıyorum" dedi mi, Özelleştirme Yüksek Kurulu toplanamıyor. 

Bir özelleştirme kanun tasarısı için bizi, yaz tatilinde buraya çağırdınız, görüştük "tamam, ey
lülün başında sevk edeceğiz" dediniz; fakat, özelleştirmeyle ilgili yasa tasarısını, birbuçuk iki ay 
sonra, ancak ekim ayının 25'inde sevk edebildiniz . Demek ki, aranızda birçok problem var; gö
rüşme, konuşma problemleri var. Özelleştirme işlemini de aynı şekilde tehir edeceksiniz, uzatacak
sınız diye korkuyoruz. 

4 üncü maddede, Özelleştirme idaresi kurulmaktadır. Daha önce bu, çeşitli şekiller almıştı; 
"özelleştirme müsteşarlığı" falan denilmişti, idareye dönüşmüş olması ve kadrolarının -mevcut 
kadroları Özelleştirme idaresinde kullanmak kaydıyla- çok fazla israfa gitmeden, belki 100 kadro 
ilavesiyle oluşturulması, uygun değişikliklerdir. Özelleştirme idaresi Başkanlığına bu 4 üncü mad
deyle verilen yetkiler, aslında, özelleştirme işlemini yapmak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Buyurun. . 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)- Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 

...icra etmek maksadıyla verilmiş yetkilerdir. Bu yetkilerle özelleştirme işlemi yapılacaktır, 
yapılmaya çalışılacaktır; ama, işin başı; yani Özelleştirme idaresinin bağlı bulunduğu Özelleştirme 
Yüksek Kurulu, bir evvelki maddede, yanlış, hatalı bir hukukî statü verilerek hatalı bir zemine otur
tulduğu için; mevzuatımızda hiç olmayan, idarî mevzuatımızda hiç görülmeyen ve Başbakanın ba
şında bulunduğu bir komisyonda karar alınması yönünde ve hiç rastlanmayan bir şekilde kaleme 
alındığı için, Özelleştirme idaresi, çok büyük zorluklarla, çok büyük bürokrasiyle ve sıkıntıyla kar
şılaşacaktır; daha doğrusu, hiç uğraşmaması icap eden siyasî meselelerle uğraşır hale gelecektir. 
Özelleştirme İdaresi, bakanları ikna etmek için, toplantıya katılmaya veya kararı imzalamaya ikna 
etmek için bakanların peşinde koşacaktır; zaman öldürecektir. 

Aslında, özelleştirme kanunu, 3 üncü maddede yapılan yanlışlıkla ölü doğmaya mahkûm bir 
kanun haline getirilmiştir. 

Bu düşüncelerle, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. . 
Gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 

Şahıslar adına, Sayın Algan Hacaloğlu; Buyurun. 
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-ALGAN HACALOGLU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşülmekte olan 
Özelleştirme Yasa Tasarısının 4 üncü maddesinin geneli üzerinde söz almış bulunuyorum; bu ve
sileyle, saygılarımı sunuyorum. 

Özelleştirmeyle ilgili son beş, altı, sekiz yıldır -ANAP döneminden bugüne- yapılan uygula
malar, bir noktada KİT'leri kurtaralım derken, çok ciddî bir yara, çok ciddî bir sıkıntı yarattı. Özel
leştirmenin kapsamını, çerçevesini, hangi boyutta ne yapabileceğinizi gerçekçi olarak ortaya koya-
madan konuya daldıntz ve çok sayıda temel kuruluşu özelleştirme kapsamına aldınız. 

Bu kuruluşlar, yıllarca, özelleştirilecek kuruluşlar olarak ilan edildiler; uluslararası kuruluşla
ra sunuldular; değerlendirmelere alındılar ve doğaldır ki, bu kuruluşların yönetimleri, sonu belli ol
mayan, gerçekçi olmayan bu programlar nedeniyle şaşkına döndüler; görevlerini yapamaz hale gel
diler. İnanınız ki, eğer, KİT'ler, son altı yedi yıldır zarar etmişse, eğer, son altı yedi yıldır verimli
likleri büyük ölçüde düşmüşse, bunun temel nedenlerinden biri, bu kuruluşları özelleştirme kapsa
mına alıp, gereğini yapmadan, bugüne kadar sürüncemede bırakarak, yöneticilerini ikilemle karşı 
karşıya bırakmış olmanızdır. 

Şimdi, bu madde, özelleştirmenin uygulamasından sorumlu idarenin görevleriyle ilgili. Bu ya
sa tasarısının 1 inci maddesiyle -bize büyük üzüntü veren yasa tasarısının 1 inci maddesinin çerçe
vesiyle- sınırsız bir özelleştirme yetkisini üstlenmiş bulunuyorsunuz; eğer tasarı yasalaşırsa, üstle
neceksiniz. 

Ben, bugün, bu konuyu yakından izleyen arkadaşlarınızdan biriyim. Ben de şaşkına döndüm. 
Hangi kuruluşlar, şu anda, özelleştirmenin kapsamı dışındadır? Hangisine el atsanız, bir noktada, 
bir kesitte, özelleştirme sürecine girdi çıktı. Dolayısıyla, hemen hemen büyük bir bölümü, çoğun
luğu, özelleştirme programı içinde düşünülebilir veya düşünülemez. Bu konuda, bilinen bir şey var; 
yöneticiler şaşkın halde. Bugün "kapatacağız" diye ilan ettiğiniz kuruluşları, lütfen gidiniz, ziyaret 
ediniz- ben, en azından, istanbul'daki 7 ve diğer bölgelerdeki 4 kuruluşu ziyaret ettim; arkadaşları
mızla gittik, incelemeler yaptık- yöneticiler ağlıyorlar, "elimizi kolumuzu bağladınız" diyorlar. 

Şimdi, siz, ortaya çıkıyorsunuz, diyorsunuz ki, "bu kuruluşlarla ilgili, yani, özelleştirme kap
samına alınacak, bu madde ve 1 inci madde kapsamındaki -belki, çok daha genişleyecek olan prog
ram kapsamındaki- kuruluşlarla ilgili her türlü alanda söz sahibi biz olacağız." Bir anlamda, KİT'le
rin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili yıllardır tartıştığımız tek sektör mü, tek holding mi, sektör-
holding mi tartışmasına, siz, tek holding modeliyle yaklaşıyorsunuz; ama, işletmek için değil. İtal
ya örneği, bir model getiriyorsunuz; ENİ örneği gibi; ama, işletmek için değil, bunların yolunu tı
kamak veya özelleştirmek için. Tabiî özelleştireceksiniz bir bölümünü; ama, burada üstlenmiş ol
duğunuz sorumluluklar, biliniz ki, elinizi, ayağınızı bağlayacak ve sizi... 

• (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) _ 

BAŞKAN- Efendim, bir dakikanızı rica edeceğim. 
Sayın milletvekilleri -arkadaşımızın konuşmasına zaman tanıyacağım- Bundan bir müddet 

önce, cep telefonlarının Genel Kurulda kullanılmaması konusunda Meclis Başkanlığının, sayın 
milletvekillerinden bir ricası olmuştu. Sayın milletvekillerinin bu konuda hassasiyetini rica ediyo
rum. Deminden beri cep telefonlarıyla Genel Kurulda konuşan arkadaşlarımız var; hassasiyetinizi 
istirham ederim. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Doğru değil. 

BAŞKAN- Ne doğru değil?! Ben görüyorum efendim. 
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FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak)- Cep telefonuyla görüşmeleri doğru değil Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Evet, teşekkür ederim. 

Buyurun efendim. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla)-Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bu çerçevede siz, hem bir finans kurumu gibi borç vermek ve faizini saptamak şeklinde gö

rev yapmayı düşünüyorsunuz hem bir idarî organ olarak yönetim kurulu gibi görev yapmak istiyor
sunuz hem de BİT'ler dahil, özelleştirilecek bütün kuruluşların finans yapılarından her alandaki ya
tırımlarına değin, hatta yurt dışına gidecek olan personelin hangilerinin hangi amaçla gidecekleri
ne ilişkin ayrıntılı konularda dahi karar vermek konumunda olmak istiyorsunuz. Eğer bütün bunla
rı yapabiliyorsanız, yapabilecek idiyseniz, bu güçteyseniz, Türkiye'de mevcut KİT yönetimleri dı
şında böyle bir idare olarak, bütün KİT'lerin, belirli bir zaman kesitinde -belirli bir zaman kesitin
de diyorum; çünkü, elimdeki 1995 yılı programıdır ve biz bilmiyoruz; ama, belli ki, plancılar bili
yorlar- özelleştirme kapsamında bulunan kuruluşların, 1995 yılında 500 trilyon düzeyinde mal ve 
hizmet satışı yapmaları öngörülüyor; yani siz, idare olarak, 500 trilyonluk mal ve hizmet üretecek 
ve satacak olan kuruluşlarla ilgili, tüm ticarî alanlarla, işletme alanlarıyla ve diğer alanlarla ilgili 
kararlarda müdahaleci tavır içinde olacaksınız. Siz bunun altında kalırsınız. 

BAŞKAN- Toparlayabilir misiniz... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla)-Bağlıyorum efendim. 
Amacınıza değil, yıllardır uygulanageldiği gibi KİT'lerin daha da batmasına neden olursunuz. 

Lütfen, gerçekçi olun. Öncelikle, özelleştirme kapsamına alınacak olan kuruluşları çok gerçekçi 
saptayın, -biz eleştirilerimizi daha evvel getirmiştik- sonra da yetkilerinizi mantık çerçevesi içinde 
belirleyin. Bizim, bu konuda, Yüce Meclise takdim etmek üzere hazırladığımız bazı önergelerimiz 
var; eğer sırası gelirse, bunları savunacağız. 

Sayın Başkan, teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim efendim. 
Şahsı adına, Sayın Gürkan, buyurun efendim. 
H.ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir Özelleştirme Yüksek 

Kurulu var, bir de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı. Kurul, özelleştirme işinin siyasî sorumluluğu
nu taşıyor; görev ve yetkileri de bu sorumluluğuyla mütenasip; ama, öyle görünüyor ki, kurul, iş 
yapmaya pek niyetli değil. Yetkilerini devrediyor, kime mi devrediyor, Özelleştirme İdaresi Baş
kanlığına. Evet, Yüksek Kurul, yetkilerini kuruluş ve görevleri bu maddede yazılı olan Özelleştir
me İdaresi Başkanlığına önemli ölçüde devrediyor, yani, yetkilerini, kendisine bağlı olmayan, bü
tünüyle Başbakanın emrindeki bir idareye devrediyor. Bir idare ki, yalnız ve yalnız başkanı var, ge
risi-deyim yerinde ise-hava cıva; baştan sona Başbakanın emir kulları... 

Değerli milletvekilleri, bu yaklaşım doğru değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkile
rinin, Başbakan ve 4 bakandan oluşan bir kurula bu kurul eliyle de Başbakanın özel çiftliği biçi
minde örgütlenen Özelleştirme İdaresine peşkeş çekilmesi, sakat ve yanlış bir anlayıştır ve özelleş
tirmeyi, Türkiye'nin bir meselesi olmak yerine, Başbakan Tansu Çiller'in ve -kusura bakmayın 
ama- sayın eşinin özel işi haline dönüştürmektedir. 

Değerli milletvekilleri, zaman zaman, kendi kendime, "ben, bütün bunları, bu kürsüye çıkıp 
neden anlatıyorum" diye soruyorum ve "boşuna mı yoruyorum kendimi, boşuna mı yürek tilketi-
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yorum" diye düşünüyorum. Özellikle 3 üncü maddede, Avrupa Adalet Divanının bir kararını anım
satarak sosyal demokrasinin evrensel ilkelerine bağlı olduğunu söyleyen arkadaşlara "işte, sosyal 
demokrasinin evrensel ilkeleri; bu değişiklik için oyunuzu kullanın" deyip de, havaya kalkan bir el 
görmedikten sonra, "boşuna mı konuşuyoruz acaba" diye düşünmeye başladım. Bunun için diyo
rum ki: Ne dersiniz, ben de bu işten vaz mı geçeyim, pes mi edeyim sizin bu vurdumduymaz ka
rarlılığınız karşısında; ben de mi "sat anasını" deyip bir kenara çekileyim. 

Değerli milletvekilleri, evet, sat anasını gitsin, yaptığınız bu; hepsi gitsin, hepsi bitsin de kur
tulalım; onu sat, bunu sat, ne var ise sat... Acaba, para için her şey satılır mı?! 

ALİ ER (İçel)- Onlar satarlar! 
H.ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- Satılıyor; ne yazık ki satılıyor; çünkü, burası, DYP' nin hükü

mette, ANAP'ın muhalefette, SHP'nin ise hem iktidarda hem muhalefette, bir arada, hep birlikte ik
tidar oldukları 1994 TürkiyesiL 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, sataşma var. 
ALÎ ER (İçel)- Sayın Başkan, sataşma dolayısıyla söz istiyorum. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- Burada, "nerede devlet babanın namusu" diye sorduğunuz 
zaman, kimse, bu sorularla kendisini yormuyor; yoranlara da, hemen "nesli tükenmiş dinazor" 
"çağdışı yaratık" "dünya değişiyor; ama, bu adamlar, işte bunu, kavrayamıyorlar, değişmeyi algı-
layamıyorlar" gibi suçlamalar getiriliyor. Neyse, suçlayan suçlasın; ben, kendi payıma, sormaktan 
vazgeçmeyeceğim: Acaba, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bahçesi, bu Meclisin bahçesi, bir gün, 
yap-işlet-devret modeliyle, bir gazinocuya kiraya verilebilir mi, bırakınız bahçesini, Meclisimizin 
verimli bir biçimde kullanılmayan Senato bölümü, hele bir de "Anayol" formülü tutarsa, ANAP'ın 
da bir grup salonuna ihtiyacı kalmazsa, işte o Senato Salonu, büyük bir mağaza yapılmak üzere, bir 
yabancı firmaya neden kiralanmasın, neden satılmasın?! Çankaya'daki Atatürk'ün eski evi, lokanta 
yapılmak şartıyla ihaleye çıkarılabilir mi; bu yasaya göre çıkarılabilir; ama, size hatırlatıyorum: 
Bunları yapacaksanız, şu günlerde süratle yapın; çünkü, devir, satma devridir!.. 

Değerli milletvekilleri, görüyorsunuz ne hallere düştük. Hani, bizim tarih kitaplarında Osman
lıların vatanı nasıl sattıkları yazılıyordu ya; işte, bütün bu okuduklarınızı unutun; onlar eskidi, yır
tıp atın. Yeni olan, devlet babanın, başında "Türkiye Cumhuriyeti" yazılı kamu kuruluşlarını, mal
larıyla birlikte, yok pahasına satmasıdır!.. Başbakanımız da övünçle vurgulamış bu satışı: "Yıl so
nuna kadar, özelleştirmenin, 1,5 milyar dolar para getireceğini hesaplıyoruz. Hele yasa Parlamen
todan çıksın, hızımız herkesi şaşırtacak..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Toparlayın efendim. 
H.ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- "...Petrol Ofisi, TÜPRAŞ'a bağlı rafineriler, Türk Hava Yol

ları, PETLAS ve Ereğli Demir ve Çelikteki kamu hisseleri, başkaca bir yasal düzenlemeye gerek 
olmaksızın satılacak" demiş. 

Değerli milletvekilleri, kamu kuruluşlarının önemini, ekonomideki yerini, ulusal konumunu; 
bunları geçtim; ama, binaların pek çoğu, birer biblodur, birer tarihî eserdir, kentlerimizin süsüdür; 
satıldı mı gider; bir daha zor geri alırsınız, bir daha benzerini zor yaparsınız; ama, dilerseniz, ma
alesef bu salondaki anlayışa uyarak, hep birlikte bunlara boşverelim; boşverelim de, kalıcı olan "sa
talım gitsin; gitsin de bitsin, hepimiz kurtulalım" diyelim; bu anlayışla oylarımızı verelim?.. Her
halde, memleket için hayırlısı bu oluyor, öyle mi?! 
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Sağ olun. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın GUrkan. 

Sayın Gürkan konuşmalarında, Meclise atıfta bulunarak, Meclisin belli bölümlerinin, bu ka
nunun çıkmasından sonra, birtakım değişikliklere tabiî tutulabileceğini de düşündüğünü ifade etti
ler. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne)- Ona biz karşıyız. 

BAŞKAN- Efendim, belki kendileri, maksatlarını aşan bir cümle kullandılar, maksatları o de
ğildi; ama, kendilerinin de çok yakından bileceğini tahmin ettiğim şekliyle, bu Yüce Mecliste ya
pılacak her tadilat, önce, bu Yüce Meclisin Başkandık Divanının kararına bağlıdır; bir. 

iki; Ayrıca, en küçük... 

Buyurun Sayın Sezgin. 

İSMET SEZGİN (Aydın)-Çok haklısınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim, zabıtlara geçirmek için söylüyorum. 
İkincisi: Bu karar verilse dahi; yani, Başkanlık Divanında, "bu Mecliste şu değişiklik yapıla

caktır, Meclisin çalışma düzeni açısından" şeklinde bir karar verilse dahi, bunun uygulanması da, 
bu Meclisin Avusturyalı Mimarı Holzmeister'in vârislerinin iznine tabidir; bütün bunların hepsi, 
kanunî prosedürlere bağlanmıştır. 

Üçüncüsü: Bu Yüce Meclis, sizin konuşmanızda belirtildiği şekliyle, altının çizildiği şekliyle, 
hiçbir şekilde bir düzen değişikliğine gitmeyecektir, buna, önce bu sayın milletvekilleri müsaade 
etmezler. " 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- Sayın Başkan, Hükümetin böyle bir niyeti Var mı yok mu, 
açıklasınlar. 

BAŞKAN- Hiçbir hükümetin böyle bir niyeti olduğunu düşünmüyorum, düşünmek dahi iste
miyorum. , • " ' • ' 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/ . - İçel Milletvekili Âli Er'in, Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'in, partilerine sataşması 

nedeniyle konuşması 
BAŞKAN- Sayın Kormazcan bir talebiniz mi var? 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, Sayın Uluç Gürkan'ın konuşması sırasın

daki beyanlarından bazıları hakkında, Meclis oturumunu yöneten Başkan sıfatıyla açıklamalarda 
bulundunuz; gayet yerinde bir tutumdur, anında cevaplandırılması gerekliydi; ama, Sayın Uluç 
Gürkan, yine aynı konuşmasında, Anavatan Partisi Grubunun bu kanun tasarısıyla ilgili tutumu 
hakkında da hemen cevaplandırılması gereken bazı beyanlarda bulundu. 

Onlardan birisi, "Koalisyonun üçüncü ortağı" gibi bir nitelemedir. 
İkincisi, "bu işi, satalım, bitirelim" gibi, hesapsız bir özelleştirme uygulamasına bizim taraftar 

olduğumuzu ima eder şekildeki beyanlarıdır. 
Bunların Grubumuz adına cevaplandırılmasında zaruret var. 
BAŞKAN- Sataşma nedeniyle söz istiyorsunuz. 
Yeni bir sataşmaya meydan vermeden konuşmak üzere, buyurun efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Ali Er, sataşmaya cevap verecek efendim. 
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BAŞKAN- Buyurun Sayın Ali Er. 
ALÎ ER (İçel)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Tabiî, Sayın Gürkan, "özelleştirme konusunda, Anavatan Partisi de Koalisyonun üçüncü aya
ğı, üçüncü ortağı" gibi bir söz ettiler. Ben buna hiç katılmıyorum. Anavatan Partisinin özelleştirme 
anlayışının, bugün bu iki ortağın burada Meclisten geçirmek istediği özelleştirme tasarısındaki an
layışla uzaktan yakından hiçbir ilişkisi ve alakası kalmadığı kanaatindeyim. Çünkü, bizim verdiği
miz önerge reddedilmiştir. O önerge reddedildikten sonra, bunların yapacağı özelleştirme ve çıka
racağı bu özelleştirme kanunu da, Anavatan Partisini uzaktan yakından -samimî söylüyırum- bağ
lamamaktadır; bir. 

İkincisi: Bu Anayol konusu gerçekleşirse, Anavatan Partisinin, grup salonuna da ihtiyacı kal
mayacağını söyledi Sayın Gürkan. Anavatan Partisi, Türkiye Cumhuriyeti devam ettiği sürece, Yü
ce Allah'ın izniyle var olmaya devam edecektir. Zaten, bizim, birbiriyle kavga eden, her gün birbi
rini kötüleyen, her gün birbirine giren; ama, sadece iktidar olma uğruna her şeyi tavize döken bu 
İktidarın hiçbir ortağıyla da ortak olmaya hiç niyetimiz yoktur, olmayacaktır da. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul)-Sayın Başkan, sayın konuşmacı sataşıyor. 

ALİ ER (Devamla)- Zaten Osmanlılar da hiçbir yeri satmamıştır; ama, göreceksiniz, bu İkti
dar, bu ülkenin çok şeylerini satacaktır; ondan sonra hep beraber hesaplaşacağız bu Mecliste. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Karakaş, söz mü istediniz efendim? 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul)- Sayın Başkan, konuşmacı, diğer konuşmacıya yanıt vermek 

için çıktı; fakat, Hükümeti, dolayısıyla ortaklarını suçladı. Örneğin, "kendi çıkarları için bir arada-
lar ; her gün birbirlerine eleştiri götürüyorlar" dedi. Bu Kolasiyon Hükümeti iki partiden oluşuyor
sa, tabiîdir ki, konuları konuşarak, müzakere ederek belirtecekler. Bu, doğal bir şey. 

BAŞKAN- Kürsüden söz istiyorsunuz... 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul)- Hayır efendim. Bunu yerimden belirttim sadece. 

BAŞKAN- Yerinizden söylediniz; zabıtlara geçti. 

Teşekkür ederim. 

V. - 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 Tasırısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (211196, 11773) (S. Sayısı: 720) (Devam) 

BAŞKAN- 4 üncü madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 

4 üncü maddeyle ilgili verilmiş önergeler vardır; önce geliş sırasına, sonra aykırılık derecesi
ne göre okutup işleme koyacağım: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, Özelleştirme Yasa Tasarısının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının aşağı
daki biçimde değiştirilmesini öneriyoruz. 

Gereğini saygıyla dileriz. 

H.Uluç Gürkan Mustafa Yılmaz Ender Karagül 
Ankara Gaziantep Uşak 

M.îstemihan Talay Ali Uyar 
İçel Hatay 

Madde 4.-(Birinci fıkra): Başbakanlığa bağlı,... 
Gerekçe: 
Mevcut yasa tasarısı, olağanüstü merkezî ve hantal bürokratik yapı olarak örgütlenen Özelleş

tirme İdaresi Başkanlığını olağanüstü yetkilerle donatmaktadır. Bu yetmezmiş gibi, Özelleştirme 
Yüksek Kurulunun belli yetkileri de anılan idareye devredilmektedir. 

Hiç gereği olmadığı halde, adeta, yeni bir KİT gibi örgütlenen Özelleştirme İdaresi Başkanlı
ğı, elinde topladığı bütün bu yetkilerle doğrudan Başbakana bağlanmaktadır. 

Başbakan Sayın Tansu Çiller' in, bu konuda fevkalade ısrarlı olduğu ve özelleştirme işini ken
di Özel işi gibi algılayıp izlediği bilinmektedir. Bu anlayışının, yasal düzenlemeye dönüştürülmesi 
kabul edilebilir değildir. 

Dolayısıyla, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, doğrudan ve bireysel olarak Başbakan yerine 
Başbakanlığa bağlanması öngörülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, Özelleştirme Yasa Tasarısının 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının aşağı
daki biçimde değiştirilmesini öneriyoruz. 

Gereğini saygılarımızla dileriz. 
H.Uluç Gürkan Mustafa Yılmaz Ender Karagül 

Ankara Gaziantep Uşak 
M. İstemihan Talay Ali Uyar 

İçel Hatay 
Madde 4.- (İkinci fıkra): İdarenin görevi, Özelleştirme Yüksek Kurulunun sekreterya hizmet

lerinin yürütülmesinden ibarettir. 
Gerekçe: Özelleştirme uygulamalarında asıl olan, olabildiğince şeffaf, olabildiğince hızlı ve 

bütünüyle sağlıklı kararlar verilebilmesidir. Bunun için de, özelleştirme programı kapsamındaki 
kuruluşların doğrudan kendilerine inisiyatif verilmesi yararlıdır. 

Bunun yerine, Kamu Ortaklığı İdaresi örneğinde olduğu gibi, merkezî ve tam anlamıyla han
tal yeni bir bürokratik idarî yapının yaratılması doğru değildir. Bu tercih, özelleştirmeyi aynen bu
güne kadar olduğu gibi, yapılamaz ve yapılanı da şaibeli bir konuma sokacaktır. 

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

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin (f) 
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için, gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
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Algan Hacaloğlu Adnan Keskin İrfan Gürpınar 

İstanbul Denizli Kırklareli 

İsmail Cem Hasan Akyol 

İstanbul Bartın 

Tasarının 4 üncü maddesinin (f) bendi için önerilen değişik metin: 

f) Özelleştirme porgramına alınan kuruluşlardan, anonim şirket statüsünde olan ve anonim şir
ket haline dönüştürülen kuruluşlann sermayelerindeki kamu payı yüzde 50'nin altına düştükten 
sonra bunlann sermaye miktarlannı tespit etmek, kuruluş, birleşme veya bölünmelerinde gerekli 
düzenlemeleri yapmak; mal varlıklarıyla, hak ve yükümlülüklerine ilişkin esasları tespit etmek; he
sapları ve faaliyetleriyle ilgili her türlü düzenlemeyi yapmak, bu işlemleri kolaylaştıncı tedbirleri 
almak. Söz konusu kuruluşlardaki kamu payı yüzde 50'nin altına düşünceye kadar Ozelleştinne 
İdaresi Başkanlığı gerekli çalışmaları yapar; karar için Özelleştirme Yüksek Kuruluna sunar. Özel
leştirme Yüksek Kurulu mevcut yasalar ve mevzuat çerçevesinde gereğini yapar. 

Gerekçe; 

Özelleştirme kapsamı içerisinde olan, kamu kuruluşlarındaki kamu payı yüzde 50'nin altına 
düşünceye kadar, bunlarla ilgili sermaya miktarlarının tespiti, kuruluş, birleşme veya bölünmele
rinde gerekli düzenlemelerin yapılması ve benzeri gibi temel konulara.karar verme yetkisi ancak 
siyasî organlar tarafından kullanılabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin (e) 
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Algan Hacaloğlu Adnan Keskin İbrahim Özdiş 
İstanbul Denizli Adana 

Mehmet Sevigcn Haydar Oymak 
İstanbul Amasya 

Tasarının 4 üncü maddesinin (e) bendi için önerilen değişik metin: 

e) Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan anonim şirket statüsünde olmayanların, gere
kiyorsa anonim şirket haline dönüştürülmeleri için Özelleştirme Yüksek Kuruluna öneri sunmak; 
kanunla kurulmuş olup, anonim şirket statüsünde olmayan, ancak anonim şirkete dönüştürülmele
rinde yarar görülen kuruluşlar için bu hususlarla ilgili yasa tasarısı sunmak. 

Gerekçe: Kamuya ait kuruluşların anonim şirket haline dönüştürülmeleri, kuruluşun statüsü ile 
ilgili temel bir karar olup; çoğu kez sermayenin miktarı, sermayeye katılım, sermaye artırımı, yö
netim kurullarında kamunun kimler tarafından hangi organlarda temsil edileceği gibi hususlan da 
içerdiğinden, bu konuda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ancak öneri geliştirip, Özelleştirme Yük
sek Kuruluna sunabilir. 

Kanunla kurulmuş olup, anonim şirket statüsünde olmayan, ancak anonim şirkete dönüştürül
mek istenen kuruluşlar için ayrı yasalar çıkarılması doğaldır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının 
üçüncü satırında yer alan (i) ibaresinin (ı) olarak değiştirilmesini ve aynı satırda yer alan (n) ibare
sinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Işın Çelebi Elaattin Elmas Refik Arslan 

izmir istanbul Kastamonu 

Şükrü Yürür Halit Dumankaya Selçuk Maruflu 

Ordu istanbul istanbul 

Gerekçe: Metin üzerindeki düzenlemeler sırasında bir sehiv eseri olarak (ı) bendinin (i) şek
linde yer almış olması nedeniyle ve bu konunun niteliği itibariyle söz konusu (i) bendinin (ı) ola
rak değiştirilmesi gerekmektedir. . 

Ayrıca içerdiği konuların mahiyeti ve özellikleri nedeniyle (n) bendindeki yetkilerin de, kuru
luşların yönetim kurullarına devri uygun görülmemektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Müzakere edilmekte olan 720 sıra sayılı yasa tasarısının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında 
yer alan, "Başbakan, bu kanunla ilgili yetkilerini, görevlendireceği özelleştirmeden sorumlu bir 
devlet bakanı vasıtasıyla kullanabilir" cümlesindeki "özelleştirmeden sorumlu bir devlet bakanı" 
yerine "Ticaret ve Sanayi Bakanı" ifadesinin getirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünal di Şaban Bayrak Zeki Ünal 
Konya Kayseri Karaman 

Ahmet Remzi Hatip Cevat Ayhan 
Konya Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasın

da yer alan "geçici bir teşkilat olup, özelleştirme süreci sona erdiğinde" ibaresinin tasarı metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Şaban Bayrak Mustafa Ünal di Mehmet Elkatmış 
Kayseri Konya Nevşehir 

Ahmet Remzi Hatip Cevat Ayhan 
Konya Sakarya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Müzakere edilmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 4 üncü maddesinin birinci fıkrası
nın sonunda yer alan "idare, geçici bir teşkilat olup, özelleştirme süreci sona erdiğinde, elemanları 
ihtisaslarına göre, ilgili kuruluşlara nakledilir" cümlesinin tasandan çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Mustafa ('inaldı Zeki Ünal Şaban Bayrak 
Konya Karaman Konya 

Hüseyin Erdal Ahmet Remzi Hatip 
Yozgat Konya 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının "n" 
bendinin ilk satırında yer alan "kuruluşlara..." ibaresinin "özelleştirme kapsamına alman kuruluşla
ra" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İhsan Saraçlar Nevzat Ercan Hannan Özüberk 
Samsun Sakarya Gaziantep 

. M. Sadık Avundukluoğlu Mehmet Özkaya Orhan Şendağ 
Kırıkkale Gaziantep • Adana 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Gerekçe: 
Yapılacak olan bu ekleme ile maddede yer alan kuruluş kavramına açıklık getirilmiş olacak

tır. . ' 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, geliş sırasına göre okutacağım son önerge Anayasaya aykı

rılık iddiası olan önergedir. İşleme koyma safhasında birinci önerge olarak, bundan başlayacağım. 

Yalnız, bu önergenin gerekçesini okutmayacağım; zira, bu önergenin gerekçesi de, aynı öner
ge sahiplerince, 3 üncü maddede verilen önerge gerekçesinin aynısıdır. Tutanaklara geçmesi için, 
Tutanak Müdürlüğüne aynen vereceğim; ama, zamam tasarruflu kullanma açısından gerekçeyi 
okutmayacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Özelleştirme ile ilgili 720 sıra sayılı yasa tasarının, 4 üncü maddesinin. Anayasanın 5 inci, 6 
ncı, 10 uncu, 47 nci ve 167 nci maddeleriyle, Anayasanın "Başlangıç" bölümünün 5 inci fıkrasına, 
7 nci ve 123 üncü maddeleriyle, "Anayasa Mahkemesinin Kararları" başlıklı 153 üncü maddeleri
ne aykırıdır. 

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

Saygılarımızla. 

H.Uluç Gürkan Atilla Mutman M.İstemihan T alay 
Ankara İzmir İçel 

Ender Karagül Mustafa Yılmaz Nami Çağan 
Uşak Gaziantep İstanbul 

BAŞKAN- Önergeyi işleme koyuyorum: 

Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)-Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Sayın Hükümet?.. 

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

BAŞKAN- Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet, önergeye katılmıyorlar. 

- 2 6 7 -



T.B.M.M. B:27 2 .11 .1994 0 : 1 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza arz etmeden önce, bir yoklama istemi var; okuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda toplantı yetersayısı yoktur; yoklama yapılmasını arz ederiz. 
Şimdi, önergede imzası bulunanların, burada bulunup bulunmadıkların arayacağım. 
Abdüllatif Şener?.. Burada. 
Ali Oğuz?..Burada. 
Şinasi Yavuz?.. Burada. 
Ahmet Arıkan?.. Burada. 
İsmail Coşar?.. Burada. 
Mustafa Baş?.. Burada. 
Lütfi Doğan?.. Burada. 
Zeki Ünal?.. Burada. 
Ahmet Remzi Hatip?.. Burada. 
Cevat Ayhan?.. Burada. 
Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN- Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere devam ediyoruz. 

V. - 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 Tasırısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/1196, İ/773) (S. Sayısı: 720) (Devam) 

BAŞKAN- 4 üncü madde üzerindeki birinci önergeyi Yüce Meclise arz etmiştim, önergeye 
Komisyon ve Hükümet katılmadıklarını ifade etmişlerdi. 

Bu önerge Anayasaya aykırılık iddiasında olan önergeydi. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Önergeyi kabul edenler...Etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 

İkinci önergeyi işleme koyuyorum: 
Ankara Milletvekili Uluç Gürkan ve Arkadaşlarının Önergesi: 
Madde 4.- Birinci fıkra: "Başbakanlığa bağlı..." 
BAŞKAN-Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. . 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 
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BAŞKAN- Sayın Komisyon ve Sayın Htikiimet önergeye katılmıyorlar. 
Sayın Gürkan önerge sahibi olarak söz istediler. Buyurun efendim. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Komisyonun da Hükü
metin de, en azından hukuk ve kanun tekniği bakımından bu önergeye katılması gerekirdi diye dü
şünüyorum. 

Şimdi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, yasa tasarısına göre, doğrudan doğruya, kişi olarak, bi
rey olarak Başbakana bağlanıyor. Böyle şey olmaz; bağlanacaksa, Başbakanlık diye bir kuruma 
bağlanması gerekir. Nitekim, biz önergede de, "Başbakan" yerine "Başbakanlığa bağlıdır" anlayı
şını getiriyoruz. 

Değerli arkadaşlar, eğer bu değişiklik yapılmazsa, tasarının bütününü okuduğunuzda görecek
siniz ki, Özelleştirme İdaresi eliyle özelleştirme işleriyle ilgili bütün yetkiler, bir kişiye, bizzat Baş
bakanın kendisine -temsil ettiği makama da değil, bizzat kendisine- verilmiş oluyor. Böyle bir an
layışla yasa yapılmaz, hele hele son derece duyarlı olunması gereken, kamu mallarının, kamu te
sislerinin, kamu fabrikalarının, kamu kurumlarının, devletin yetmiş seksen yıllık mal varlığının sa
tışında bu yetkiler, bu görevler bir kişinin keyfî iradesine verilemez, bağlanamaz. Onun için, bu de
ğişikliği; yani, şu an görüşmekte olduğumuz önergeyi lütfen biraz ciddîye alın. 

Olduğu gibi geçmesi size ne kazandırır bilmiyorum; ama, eğer özelleştirme konusunda sami
miyseniz, bu tür, hukuka aykırı, Anayasaya aykırı olayların üstünde ısrarlı olmayın. Burada, bu de
ğişiklikleri ısrarla kabul etmeme yoluyla belki üç dakika beş dakika kazanıyorsunuz; ama, bir iki 
ay içinde olay Anayasa Mahkemesinden geri dönüyor ve Keloğlan misali geriye dönüp bakıyorsu
nuz, bir arpa boyu yol gitmişsiniz. 

Tercih sizin, şu işleri tek bir kişiye, birey olarak Başbakana mı bağlamak istiyorsunuz; yoksa 
temsil ettiği kuruma mı birtakım yetkileri vermek istiyorsunuz. Değişiklik önergesinin esprisi, 
mantığı budur. 

Bu önergeler, engelleme, işi yavaşlatma ve uzatma amaçlı değildir; belki, sizi Anayasa Mah
kemesinin iptal kararından kurtaracak önergelerdir. Onun için, bir kez daha yineliyorum. Lütfen, 
görüşmekte olduğumuz tasarıyı ciddîye alın. Bu tasanda, hukuk tekniği, kanun tekniği açısından 
yapılması gereken, yapılması kaçınılmaz olan değişiklikleri kabul edin ve biraz olsun iyileşsin. Ak
si takdirde, bunun faturasını, bir iki ay sonra, bir üç ay sonra, yeniden, gece yarılarına kadar bu ta
sarıyla benzer bir tasarıyla boğuşarak hepimiz öderiz. 

Sağ olun. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. ' 
Önerge üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum. 
Kanun tasarısının 4 üncü madde, birinci fıkrasında yer alan "geçici bir teşkilât olup, özelleş

tirme süreci sona erdiğinde" ibaresinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve talep ederiz. 
Şaban Bayrak (Kayseri) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN- Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. ' 
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BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)-Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

CEVAT AYHAN (Sakarya)-Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Önerge sahiplerinden Sayın Cevat Ayhan, buyurun. 
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 720 sıra sayılı kanun tasa

rısının 4 üncü maddesiyle ilgili olarak vermiş olduğumuz önerge üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, kanun tasarısının bu maddesinde, Özelleştirme İdaresinin, özelleştirme 
kapsamına alınacak KİT'lerin hesapları ve faaliyetleriyle ilgili her türlü düzenlemeyi yapmak, bu 
işlemleri kolaylaştırıcı tedbirler almak şeklinde hüküm ifade edilmekte ve diğer bentlerde de ben
zeri yetkiler ve görevler Özelleştirme İdaresine verilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, biz, Parti olarak özelleştirmeye karşı değiliz; ancak, bugüne kadar ya
pılan uygulamalar ve bugünkü Hükümetin de üç yıldan beri yapmış olduğu uygulamalar nedeniy
le, yetmiş yılda, milletin tasarruflarıyla memleketin kalkınmasını sağlayan, bu maksatla kurulup 
geliştirilen bu kuruluşların, özelleştirme denemeleri altında bugün içine düşürüldükleri fevkalade 
elem verici durumu müşahede ederek, bundan sonra yapılacak olan uygulamaların bu durumu da
ha da kötüleştireceği hakkındaki kanaatimiz sebebiyle özelleştirme yetkisinin bu Hükümete veril
mesine karşıyız. 

Muhterem arkadaşlar, neden karşıyız; çünkü, numuneler, denemeler, verilen yetkilerin kulla
nılış tarzı bizi karşı olmaya itmektedir. Bakınız, İstanbul'da, devletin sahip olduğu tersaneleri yö
neten bir Gemi Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü var. Bu, Pendik, Camialtı, Haliç ve Alay-
bey tersanelerini sevk ve idare eden bir kuruluş. 

Bu kuruluşun başında, gemi inşa ve makine mühendisliği tahsil etmiş, fevkalade yetenekli bir 
genel müdür var. Gene, yönetim kurulunda, uzun süre tersane genel müdürlüğü yapmış bir emekli 
amiral, bir iktisatçı ve diğer sahalarda uzman üyeler var. 

Şimdi, 22 Ekim 1994 tarihinde bu Hükümet, bu yönetim kurulunu feshediyor, yerine yeni bir 
yönetim kurulu getiriyor. Bunlar kim; gemi sanayiini yönetecek genel müdür bir edebiyatçı, gemi 
teknolojisini, pazarını, terminolojisini; bu sahayı bilmeyen bir edebiyatçı genel müdür getirilmiş, 
Bakanlıktan; yine, bu sahayla hiç ilgisi olmayan birtakım yönetim kurulu üyeleri... 

Bu yönetim kurulunda bulunan ve görevden alınan Amiral Atilla Erkan, Sayın Bakana bir 
mektup yazmış. Bu mektup, dünkü ve bugünkü basında vardı. Mektupta "Sayın Bakan, Türkiye 
Gemi Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğinden alındığımı belgeleyen evrak zatı devletlilerin im
zasını taşımaktadır. Hemen ilişkimi kestim. 

Sayın Bakan, aşağıdaki hususları bilginize sunarken, edebiyat yapmıyorum, ama, Türkiye'nin 
yegâne Gemi Sanayii ve Ağır Sanayi Tesisleri Genel Müdürlüğüne, edebiyat fakültesini bitirmiş ve 
meslek yaşantısını Gümrükler Genel Müdürlüğünde geçirmiş, uluslararası denizcilik yaşantısından 
ve terminolojisinden uzak bir kişiyi atamanızı anlamakta güçlük çekiyorum " demiş ve maddeler 
halinde devam etmiş; diyor ki: "Bizim yönetim kurulu üyesi olduğumuz bu kurum, 1992 yılı itiba
riyle 625 milyar olan zararını, 1993'te, enflasyona rağmen yüzde 46 verim artırarak 453 milyara dü
şürmüş ve 1994'te de 145 milyara düşürecek tedbirleri almış, giderek iyileşen, 1- 2 trilyon merte
besinde olması gereken zararı sıfıra doğru götüren bir yönetim kurulu. Senede 42 bin ton çelik iş-
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leyen, gemi inşa eden bir tesis ve kalitede ISO-9000 standartlarına uyum sağlamak için gayret 
eden bir kuruluş ve bu kuruluşa yapılan bir muamele..." 

Şimdi, biz bu Hükümetin neresine yetki verelim, hangi tavrına yetki verelim?!. 

Değerli arkadaşlar, işte, bu Hükümetin, yetmiş yıllık tasarruflarla kurulan KİT'leri bugün, ic
ra dairelerinin kollarına attığını görüyoruz ve bu perişan manzarayı da, millet, üzüntüyle, ibretle te
maşa etmektedir. Onun için, özelleştirmeyle ilgili bu kanun tasansına muhalefetimiz bu noktadan 
gelmektedir. Yeni bir seçimle yeni bir hükümet işbaşına gelir, programını yapar, kanunu çıkarır ve-, 
ya mevcut kanunlarla özelleştirmeye devam eder, ona diyeceğimiz bir husus yoktur. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Önerge üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Kanun tasarısının 4 üncü maddesi birinci fıkrasının sonunda yer alan "İdare geçici bir teşkilat 
olup özelleştirme süresi sona erdiğinde elemanları ihtisaslarına göre ilgili kuruluşlara nakledilir" 
cümlesinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN-Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz 

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

Önerge sahiplerinden Sayın Ahmet Remzi Hatip, buyurun. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya)- Sayın Başkan, değerli üyeler; görüşülmekte olan tasarının 

4 üncü maddesi, "Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri" başlığını taşımaktadır. 
Burada ne denilmektedir: "Başbakana bağlı kamu tüzelkişiliğine sahip, özel bütçeli Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı (İdare) kurulmuştur. Başbakan bu kanunla ilgili yetkilerini görevlendireceği 
özelleştirmeden sorumlu bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir -yani gerekirse kendisi de kul
lanabilecek- İdare geçici bir teşkilat olup özelleştirme süreci sona erdiğinde elemanları ihtisasları
na göre, ilgili kuruluşlara nakledilirler." Gayet açık bir ibaredir. Demek ki, bu kanunla özelleştir
meyi yürütecek olan Özelleştirme İdaresi -ki, bu kanun sekiz günde çıkamayacak kadar üzerinde 
durulması gereken ve de Başbakanın tabiriyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli kanunu-
geçici bir teşkilat olarak kurul uy ormuş; neye göre kuruluyor; bakıyoruz bu teşkilat, bu maddede 16 
fıkra halinde ifade edilen işleri ayrı ayrı yapacak. 

Bu işlerin her birisi bir bakanlığı meşgul edecek kadar önemli işlerdir. Nitekim, 5 inci madde
de "İdare Hizmet Birimleri" diye adlandırılan maddede "Özelleştirme İdaresi Başkanı ile, bu mad
denin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen birimler" deniliyor. Bunlar anahizmet birimleri olarak 6 tane 
büyük daireden, idarenin danışma birimleri olarak 4 kısımdan ve bir de 3 daireden oluşan idarenin 
yardımcı birimleriyle birlikte 13 daireden teşekkül ediyor; nasıl olur da bu geçici bir teşkilat olur 
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arkadaşlar?!.. Nitekim, tasarının 5 inci maddesi bunu kabul etmediği için "...(b) ve (c) bentlerinde 
belirtilen birimler 1984 tarihinde çıkarılmış olan 3046 sayılı Kanunda belirtilen görevleri yürütür
ler" denilmektedir. Bu nedir; bakanlıkların kuruluş, görev ve teşkilatlanma kanunudur. Yani, biz 
burada bir Özelleştirme İdaresi -hadi- müsteşarlığı değil de bir bakanlık kuruyoruz, bir özelleştir
me bakanlığı kuruyoruz. Bununla da yetinilmiyor; 6 ncı maddede deniliyor ki: "Özelleştirme İda
resi Başkan ve Başkan Yardımcıları aylık, ek gösterge, zam ve tazminatlarıyla statüleri bakımın
dan Başbakanlığa bağlı müsteşarlıkların müsteşar ve müsteşar yardımcıları hakkında uygulanan 
hükümlere tabidirler." İşte, ne diyor; Başbakanlık müsteşar veya yardımcılarının, statüsünü haiz; 
yani, Özelleştirme İdaresi Başkan ve Yardımcıları tarafından idare edilecek diyor. Bunun neresi ge
çici efendim?!. Dahası var; gene 6 ncı maddede deniliyor ki: "İdare merkez teşkilatında fiilen ça
lışan personel ile bu maddeye göre idarede görevlendirilen personele 10.10 1984 tarihli ve 3056 sa
yılı kanunun değişik 31 inci maddesinde yer alan oran ve miktarları geçmemek üzere idarece be
lirlenen esas ve usuller dahilinde fazla çalışma ücreti ödenir." Nedir bu; Başbakanlığa bağlı perso
nele ödenecek fazla çalışma ücreti. 

Demek ki, bu 4 üncü maddedeki "İdare geçici bir teşkilat olup özelleştirme süreci sona erdi
ğinde elemanları ihtisaslarına göre ilgili kuruluşlara nakledilirler" cümlesinin kaldırılmasında za
ruret vardır. 

Bunu arz ediyor; değişiklik teklifimizin kabulüne müspet oy verilmesini diliyor, hürmetlerimi 
sunuyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim efendim. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
ÇEVAT AYHAN (Sakarya)-Karar yetersayısı aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN-Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı bulunamamıştır. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin bitmesine çok az bir süre kalmıştır. Bu nedenle, kal

dığımız noktadan devam etmek ve saat 20.00'de toplanmak üzere, oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.52 

. ; Q _ 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN-Başkanvekili Mustafa KALEMLİ 
KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Kadir BOZKURT (Sinop) 

' ® - • 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER (Devanı) 
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 (211196, 1/773) (S. Sayısı: 720) (Devam) 

BAŞKAN- Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın milletvekilleri, bundan önceki oturumda görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 4 ün

cü maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış; maddeyle ilgili verilen değişiklik önergelerinin 
görüşülmesine geçilmişti. 

Refah Partisi Grubuna mensup Sayın Mustafa Ünaldı ve arkadaşlarının önergesinin görüşül
mesi tamamlanmış; oylamasına geçildiğinde karar yetersayısının aranması istenmişti. 

Şimdi, önergeyi tekrar oylarınıza sunup, karar yetersayısını arayacağım. 
Hatırlatmak için tekrar söylüyorum; Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamıştı. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı bulunama
mıştır; 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.02 

m 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.12 

BAŞKAN: Başkanvckili Mustafa KALEMLİ 

KATİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Kadir BOZKURT (Sinop) 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyo
rum. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devanı) 

12. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Mil
letvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan 'm; 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-Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 4 üncü maddesiyle ilgili önergelerin oylanmasında kal

mıştık. 

Sayın Mustafa Ünaldı ve arkadaşlarının önergesinde karar yetersayısının aranması istenmişti. 
Önergeyi tekrar oylarınıza arz edip, karar yetersayısını arayacağım. 

Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamışlardı. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı -tek

rar- bulunamamıştır. 

Sayın grup başkanvekilleri; uzatmam halinde, karar yetersayısının bulunacağına dair kanaatim 
yoktur. Aksi kanaatiniz varsa, 10 dakika daha ara vereceğim efendim. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Var efendim; ara verelim. 

BAŞKAN- 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.14 

__ - # — _ 

- 2 7 4 -



T.B.M.M. B : 2 7 2 .11 .1994 0 : 4 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati:20.22 

BAŞKAN: BaşkanvekİIi Mustafa KALEMLİ 

KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Kadir BOZKURT (Sinop) 
- © :— 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açı
yorum. 

V. - 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- Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın Mustafa Ünaldı ve arkadaşlarının önergesinin oylanmasında kalmıştık. 
Önergeyi tekrar oylarınıza arz edip, karar yetersayısını arayacağım: Önergeyi kabul edenler... 

Etmeyenler... Karar yetersayısı -tekrar- bulunamamıştır. 

Yeni bir bekleme halinde yetersayının bulunacağına dair kanaatim yoktur. Bu nedenle, kanun 
tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 3 Kasım 1994 Perşembe günü saat 15.00' te toplanmak 
üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati:20.24 

• © • ' 
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VII - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 

].- Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, özelleştirme kapsamındaki kuruluşların satış ve üre
tim miktarlarında düşüş olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sa
mi Daçe'nin yazılı cevabı (7/4501) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Özelleştirme kapsamında KOİ tarafından "2001" logosuyla satış ilanı duyurulan SEK-
SÜT, ORÜS, PETLAS, SÜMER HOLDİNG ve SİDAŞ AŞ. gibi kuruluşların günlük, aylık ve do
layısıyla yıllık üretim ve piyasa arz miktarlarında bir düşüş sağlandığı konusunda iddialar mevcut
tur. ! ' 

Bu nedenle, 

1. Bugüne kadar yukarıda ismi açıklanan ve satışa sunulan kuruluşlarla birlikte, varsa satışa 
sunulan diğer kuruluşların 93 yılı itibariyle günlük, aylık ve yıllık üretim miktar ve piyasa arz mik
tarlarını gösteren bir tabloyu çizelge dahilinde gösterebilir misiniz? 

2. Hepsinde olmasa bile, bu kuruluşların veya diğer satışa sunulan kuruluşların bazılarında 
böyle bir düşüşün olduğu söylenebilir mi? 

3. SEK-SÜT'de de böyle bir düşüş söz konusu mudur? Bu kuruluşla ilgili olarak, iller bazın
daki üretim ve dağıtım miktarları nedir? Hangi illerde üretim, dağıtım ve tüketim yönünden bir dü
şüş gözlemlenmiştir? Şayet bir düşüş varsa, kaliteden mi, yoksa üretim veya dağıtım düşüklüğün
den mi bu düşüş kaynaklanmaktadır? 

4. Varsa, düşüşlerde bir kasıt aranılabilir mi? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 1.11.1994 

Sayı: B.02.0.006.0/2, 02342 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 31.5.1994 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4501-9912/37892 

sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen "SEK-SÜT, ORÜS, PETLAS, SÜMER HOLDİNG ve SİDAŞ A.Ş.'nin 
1993 yılı üretimleri"ilc ilgili 7/4501 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunul
maktadır. 

1-2- Kamu Ortaklığı İdaresince satışa sunulan; SEK-SÜT, ORÜS, PETLAS, SÜMER HOL
DİNG ve SİDAŞ A.Ş. ile diğer kuruluşların 1993 yılı itibarı ile yıllık üretim ve piyasa arz miktar
larını gösterir listeler ilişikte gönderilmektedir. 

3-4- Sek-Süt Endüstrisi A.Ş. İşletmelerinin hammaddesi olan süt; 1991 yılında 177 bin ton, 
1992 yılında 194 bin ton, 1993 yılında ise iki süt ve mamulleri işletmesinin özel idarelere devredil-
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meşine rağmen hemen hemen 1992 yılı ile aynı miktarda olmak üzere 192 bin ton olarak satın alın
mış olup; işletmeler 1991 yılında % 57.38, 1992 yılında % 62.91 ve 1993 yılında % 64.84 kapasi
te kullanımı iie faaliyet göstermişlerdir. 

1992 yılı üretim miktarlarının 1991 yılı ile karşılaştırılmasında; pastörize sütte % 4, yoğurtta 
% 15, kaşar peynirinde % 14 ve beyaz peynirde % 11 oranında artış sağlandığı, dayanıklı sütte ise 
% 5 oranında azalma olduğu, 1993 yılı üretim miktarlarının 1992 yılı ile karşılaştırılmasında ise; 
yoğurt üretiminde % 20 artış sağlandığı, pastörize sütte % 2, dayanıklı sütte % 24, kaşar peynirin
de % 8 ve beyaz peynirde % 13 azalma olduğu görülmektedir. 

Taze tüketilen pastörize süt ve yoğurt üretimleri pazarlama talebine bağlı olarak değişiklik 
göstermektedir. Diğer ürünlerde meydana gelen artış ve yükselişler ise; mevsimsel olarak değişik
lik göstermekle birlikte, alınan süte ve pazar talebine bağlı olarak da değişmektedir. SEK-SÜT 
A.Ş., Gıda Maddeleri Tüzüğü ve uyulması zorunlu olan Standartlara uygun mamul ürettiğinden, 
kalite açısından bir sorun bulunmamaktadır. 

Sek Süt A.Ş.'nin İşletmeler bazında başlıca ürünlerinin 1992-1993 yılları satışları karşılaştırıl
dığında; pastörize sütte % 2, dayanıklı sütte % 21, kaşar peynirinde % 3, beyaz peynirde % 2 oran
larında azalma olduğu, yoğurtta ise % 24 oranında artış olduğu görülmektedir. 

Satışlardaki azalmaların nedenleri ise aşağıda açıklanan hususlardan kaynaklanmaktadır. 

Sek Süt A.Ş.'nin ürettiği mamuller, genellikle özel şirketler (bayiler) tarafından pazarlanmak-
tadır. Kuruluş özelleştirme kapsamına alındıktan sonra; dağıtımın yeterli olmadığı bölgelerde yeni 
bayi arayışianna girilememiştir. Mevcut bayilerin de yeni araç alım ve pazarlamaya yönelik (soğuk 
hava depoları gibi) yeni yatırımlardan kaçınmaları sonucu; yapılan çalışmalar yetersiz olmuş, Ku
ruluş işletmelerine ait (eski model) yetersiz araçlarla dağıtıma katkıda bulunulmuşsa da istenilen 
verim sağlanamamıştır. 

Öte yandan, mamul üretimi için gerekli olan ambalaj malzemesi ve yardımcı hammadde alı
mında, olabilecek stoklardan kaçınmak için kısıtlı alıma gidilmiş, bu malzemelerin yetersizliği ne
deni ile de kimi zaman piyasaya yeterli miktarda mamul sunulamadığı da olmuştur. 

Geçmiş yıllarda, Sek Süt A.Ş. ve ürettiği mamullerin tanıtımında TV reklamları ve belediye 
otobüslerindeki reklam panolarından faydalanılmıştı. Kuruluşun özelleştirme kapsamına alınma
sından sonra reklam verilmemesi, satışları olumsuz etkilemiştir. 

Rakip firmaların yaptığı olumsuz propagandalar, bakkal ve marketleri etkilemiş ve bu firma
ların mamullerine kaymalar gözlenmiştir. 

Sek Süt A.Ş.'nin mamul pazarlamasında nispi bir payı olan ve geçen yıllarda giderek yaygın
laşan SEK-Marketler ise; özelleştirme nedeni ile, birer birer kapanmakta ve sayıları azalmaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

Not: Yazılı soruyla ilgili bilgiler dosyasındadır. . 
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2. - Edime Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Devlet Malzeme Ofisinin tasfiye edilmek isten
mesinin nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı 
(7/4541) , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirttiğim hususların önergeme cevaben Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından ya

zılı olarak yanıtlanmasına yardımcı olmanızı saygılarımla arz ederim. 

Hasan Basri Eler 
' Edirne 

Soru 1. "5 Nisan Ekonomik Önlemler Uygulama Planı"nın Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile il
gili bölümünün bir kısmını aynen aktarmak istiyorum : "Büyük borç yükü, aşırı istihdam, yüksek 
maliyetli üretim ve teknolojik gerilikten dolayı özelleştirilmelerine imkân bulunmayan tesisler ka
patılacak ve aktifleri satılmak suretiyle değerlendirilecektir. Bu kapsamda ilk aşamada Devlet Mal
zeme Ofisi yıl sonuna kadar tasfiye edilecektir. 

Tasfiye edilecek kurumlar listesine borç yükü olmayan, aşın istihdam sorunu olmayan, düşük 
maliyet prensibine uygun olarak çalışan Devlet Malzeme Ofisi neden girmiştir? 

Soru 2. Kuruluşundan bugüne kadar hiç zarar etmemiş ve 1992 yılı dönem kârı 166 milyar, 
1993 yılı dönem kârı 349 milyar TL olan bu kurumun devlete nasıl yük olduğunu düşünüyorsunuz? 

Soru 3. Nisan 1994 itibariyle 2 454 kadrosuna rağmen 1 691 kişiyle çalışan, kendisine veril
miş olan kadroya rağmen 763 adet boş kadro bulundurabilen bu örnek kurumumuz için aşırı istih
damdan nasıl bahsedilebilir? 

Soru 4. 1984 yılından bu yana kamu kurum ve kuruluşlarının Ofis'ten satın alma mecburiyet
leri kaldırılmasına rağmen Ofis'ten alım tutarı 3 trilyon TL. olmuştur. Tek başına bu durum bile 
Ofis'e olan yoğun talebi göstermeye yetmez mi? 

Soru 5. 40 000 adet müşteriye hizmet veren bu kurumun işlevini 1 700 adet personel yerine 
getirmektedir. Bu güzide müessesemizin tasfiyesi halinde alım yapan müşteri durumundaki kurum 
ve kuruluşlar bu alım işlemi için en az üç personel ayırma durumunda kalsalar toplam 120 000 adet 
yeni personel yükü gelecektir. 120 000 personelin yapacağı işi 1 700 personelle yapan bu kurumun 
tasfiyesinin devlete getireceği personel yükünü hesaba kattınız mı? 

Soru 6. Tasfiye halinde her kuruluşta aynı hizmeti görmek amacıyla alınan malzeme, deği
şik fiyat ve kalitede kuruluşlarca temin edilmiş olacak, buna bağlı olarak çok değişik piyasa alım 
fiyatları oluşacağından, bir takım spekülasyonlar doğacaktır. Bu durum karşısında nasıl bir tedbir 
alacaksınız? 

Soru 7. Ofis'in tasfiyesi halinde; mevcut stok, demirbaş, taşıt, bina, değerli arazilerin satışı ile 
kısa vadede devlete trilyonların sağlanabilmesi mümkündür. 

Ama Ofis'in bulunmadığı bir piyasada müşteri dairelerce standart dışı ve kalitesiz malzeme 
alımı yoğunlaşacak ya da her kuruluşta kalite kontrol teşkilatları kurulması gerekecek, Devlet alım
larında kalitesiz malzemenin alımına yol açılacak, aynı amaç için kullanılan malzeme çeşidi çoğa
lacak, garanti ve bakım yönünden bir takım problemler çıkacak, böylece devletin kullandığı stan
dartlara sori verilmiş olacaktır. Bunun yanında Ofis'in garantisi ortadan kalkacak, sattığı malı da
ğıtma işlerini de yapan bu kurumun fonksiyonunun sona ermesi ise nakliye masraflarını artıracak
tır. 
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Yukarıda kısaca özetlenen uzun vadeli maliyetler dikkate alındığında bu tasfiye nasıl ekono
mik bulunmaktadır? 

Soru 8. Devlet Malzeme Ofisi benzeri kuruluşların başta ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, 
İtalya olmak üzere bir çok ülkede bulunduğu bilinmesine rağmen bu tasfiyenin gerisinde yatan ger
çek sebep nedir? 

Soru 9. Bu tasfiyenin dayandırılacağı hiç bir sağlam ekonomik ve sosyal bir gerekçe olmama
sına rağmen tasfiye edilecek KİT'ler arasında yer almasının gerisinde bu kurumun değeri trilyon
ları bulan arazilerine el koymak fikri mi yatmaktadır? Yoksa büyük alıcı olan kamu sektörü pasta
sından Devlet Malzeme Ofisi sayesinde istediği payı kapması engellenen sermaye kesiminin bir 
komplosu mudur? 

Soru 10. Kuruluşundan bu yana her yıl trilyonlarca lira alım yapan bu güzide kuruluşumuzun 
tarihinde bir tek yolsuzluk iddiası dahi olmuş mudur? 

T. C. 

Devlet Bakanlığı 1.11.1994 
Sayı: B.02.0.006.0/2. 02519 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığı'nın 31.5.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4541-9991/38102 
sayılı yazısı. . 

Edirne Milletvekili Sayın H. Basri Eler'in Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandı
rılması tensip edilen "Devlet Malzeme Ofisinin tasfiyesi" ile ilgili 7/4541 esas nolu yazılı soru 
önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

Kamu Ortaklığı İdaresi'nce, Devlet Malzeme Ofisi ve dünyada benzeri yapıdaki diğer satmal
ına ajanslarının mevcut durumu ve özelleştirilmesi konusunda değerlendirme çalışmaları devam et
mektedir. 

Devlet Malzeme Ofisi, henüz özelleştirme kapsamına alınmadığından, Kamu Ortaklığı İdare
si'nce kurumun tasfiyesine yönelik herhangi bir işlem yapılmamaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

3. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'in, Çernobilfaciasından etkilenen bir çocuğun tedavi
sine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/4621) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep et

mekteyim. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

31.5.1994 
Şaban Bayrak 

Kayseri Milletvekili 
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26.4.1986 tarihinde SSCB sınırları içerisinde bulunan Çemobil nükleer Reaktöründe meyda
na gelen patlama sonucu büyük oranda radyasyon sızıntısı olduğunu, patlamayı Türkiye ve diğer 
ülkelerin iki gün sonra öğrendiklerini, sızan Radyasyonun Türkiye'yi ve özellikle Trakya ve Kara
deniz Bölgelerini etkisi altına aldığını biliyoruz. Halkın sağlığını ve yaşama hakkını güvence altı
na almakla görevli olan Devletin gerekli önlemleri alıp özellikle yaşamları riske giren bölge halkı
nı uyarmaları bir zorunluluktur. 

Bu radyasyondan etkilenen bir çok vatandaşımız hâla olayın rahatsızlığını ve sorunlarını ya
şamaktadırlar. 

Bunlardan biri de 1986 yılında (yani Çemobil patlamasının olduğu yıl) doğan Ramazan Çıtak. 
Bu talihsiz çocuğumuzun rahatsızlığı mahkeme ve hastane raporlarınca kanıtlanmış olup, ailesi ta
rafından Ağustos 1993 yılında Başbakanlığa bir dilekçe ile başvurulmuştur. 

Dilekçeye cevap olarak Başbakan Müşaviri M. Volkan Güneri beyin 2 Eylül 1993 tarihli ya
zısı gelmiştir. Yazıda dilekçenin incelendiği ve Ramazan Çıtak'ın yurtdışında tedavisi için Sağlık 
Bakanlığı'na yazı yazıldığı bildirilmektedir. 

Ancak Sağlık Bakanlığında yaptığımız araştırma neticesinde Bakanlıkta böyle bir yazıya rast
lanmadığı belirtilmiştir. 

Sorularım 1. Başbakan Müşaviri M. Volkan Güneri Sağlık Bakanlığı'na böyle bir yazı gön
dermiş midir? 

2. Eğer gönderdiyse bu yazı şimdi nerededir? 
3. Şayet yazı kaybolduysa bu konuda tekrar girişimde bulunulacak mıdır? 
4. Adı geçen çocuğun tedavisi için yurtdışına gönderilmesi mümkün olabilecek midir? 
5. Mümkün değilse sebepleri nelerdir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 1.11.1994 

Sayı: B.02.0.006.0/2.02502 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığı'nın 3.6.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4621-10152/38536 
sayılı yazısı. 

Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bayrak'ın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen "26.4.1986 Çernobil Nükleer Reaktöründe meydana gelen patlamada rad
yasyondan etkilenen Ramazan Çıtak" ile ilgili 7/4621 esas numaralı soru önergesine ilişkin cevap
lar aşağıda sunulmaktadır. • 

1,2.3. Kayseri T.C.D.D. Vagon Bakın Onarım Müdürlüğünde görevli Kemal Çıtak'ın oğlu Ra
mazan Çıtak'ın tedavisi için Başbakana yazdığı 30.7.1993 tarihli mektup, Başbakanlık Halkla iliş
kiler Daire Başkanlığı'nın 2.9.1993 tarih ve 18361 sayılı yazısı ekinde Sağlık Bakanlığı'na gönde
rilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı'nda yapılan araştırmalar neticesinde; evrakın desimallere işlenmediği görül
müş ve sözkonusu evrakın bir sureti 24.6.1994 tarihinde Başbakanlıktan alınmıştır. 

Öte yandan, yine adıgeçenin Başbakanlığa vermiş olduğu 28.4.1994 tarihli dilekçesi, sağlık 
Bakanlığına intikal etmiş ve konu ile ilgili açıklayıcı bilgiler 29.6.1994 tarih ve 11152 sayılı yazı 
ile ilgiliye bildirilmiştir. 
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4.5. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunıı'nun 209 uncu maddesi gereğince; tedavilerinin yurt 
içinde mümkün olmaması halinde tedavi için yurt dışına gönderilme, sadece Devlet Memurlarının 
kendisine sağlanan bir hak olup, memurların bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri bu haktan 
yararlanamamaktadır. 

Yukarıda da açıklandığı gibi; yurt dışı tedavileri kanunla düzenlenmiş olup, her yıl maliye Ba
kanlığınca yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatı'nda da konuya açıklık getirilmektedir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
4. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlıı 'nıın, BM Global Çevre Programı Karadeniz Koor

dinasyon Ünitesi tarafından dağıtılan "Karadenizi Kurtaralım" başlıkli ingilizce katoloğa ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/4711) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sını tensiplerinize arz ederim. 

Rasim Zaİmoğlu 
Giresun 

İstanbul Florya Yeşilköy Caddesi 9 Nolu villa dairesinde faaliyetlerini sürdüren BM GLO
BAL ÇEVRE PROGRAMI (GEF) KARADENİZ KOORDİNASYON ÜNİTESİ tarafından dağı
tılan "KARADENİZ'İ KURTARALIM" başlıklı ingilizce katalogun kapağında yer alan ve Dünya 
bankası çalışanları tarafından hazırlandığı belirtilen bir haritayla Karadeniz ve Ege Rum Denizi, İs
tanbul başta olmak üzere, T. C. Cumhuriyeti'nin toprakları, Yunanca (Helence) isimler verilerek, 
Rum toprakları gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Söz konusu katalogla ilgili haber 17 Haziran 1994 
Cuma tarihli Türkiye Gazetesi'nde manşet haber olarak yayınlanmıştır. Konu ayrıca TGRT Tele
vizyonunda 18 Haziran 1994 Cumartesi tarihinde 13.00 haber bülteninde yayınlanmıştır. Dünya 
Bankası tarafından bastırılıp, Türk Hükümetinin BM'ye tahsis ettiği İstanbul Florya'daki bir villa 
daireden, "Karadeniz'i kurtaralım" maskesi altında propaganda amacıyla dağıtımı yapılan katalo
gun kapağında yeralan haritayla, dünya kamuoyuna verilmek istenen gizli siyasi bir amacın koku
su sezilmektedir. Türkiye'nin bir ateş çemberine alınmak istendiği bu kritik günlerde, böyle uydur
ma bir haritayla Rum Pontus varlığının ve tarihe gömülmüş Bizans devleti hayallerinin gündeme 
getirilmeye çalışıldığı akıllara gelmektedir, bu da ülkemizi derinden yaralayan bir olaydır. Sözko-
nusu katalogun bir nüshası bende mevcuttur. 

Sorular: 1. BM'nin Dünya Bankası'na hazırlattığı sözkonusu katalogun varlığından Hüküme
tinizin haberi var mı? 

2. Dünya Bankası katalogun kapağında yer alan haritanın 1694 yılındaki coğrafî konumu gös
terdiğini, katalogda belirtiyor. Oysa o tarihde sözkonusu coğrafyanın tamamen Türk hâkimiyetin
de olduğu aşikârdır. O halde Dünya Bankasının iddia ettiği bu haritanın tarihî bir geçerliliği yok
tur. Durum böyleyken, siyasî konumdan uzak olması gereken Dünya Bankası ve BM Çevre Koor
dinasyon Ünitesi İşbirliği yaparak, Türkiye'nin hassas olduğu bir konuyu, niçin dünya kamuoyu
nun gündemine örtülü olarak getirmeye çalışmaktadırlar? Burada bir ard niyet sözkonusu olur ve
ya olmaz ama, böyle uydurma bir haritanın varlığı gündeme niçin getirilmiştir? Bu haritayı propa-
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ganda malzemesi yapan BM ve Dünya Bankası nezdinde, Hükümetinizin girişimleri neler olacak
tır? 

3. Bu sinsi katalogun yayınının ve dağıtımının durdurulması konusunda ne tür tedbirler alına
caktır? 

4. Sözkonusu katalog, bugüne kadar Türkiye'de hangi kuruluşlara, hangi makam ve mercile
re, yurtdışında hangi ülke ve kuruluşlara gönderilmiştir? 

5. Amaçları, Karadeniz'i çevre kirliliğinden kurtarmak olan ve bu yönde yapılacak bilimsel 
araştırmaları ve projeleri destekleyip, uygulamaya koyması gereken BM karadeniz Koordinasyon 
ünitesi'nin Koordinatörü ingiliz vatandaşı Dr. Laurence D. Mee, faaliyet gösterdikleri dairenin 
Türk Hükümeti tarafından tahsis edildiğini söylemiş. Florya'daki bu lüks daire, söz konusu kuru
luşa hangi maksatla tahsis edilmiştir. Binanın mülkü kime aittir? Kiraysa kira gideri ne kadardır ve 
nasıl karşılanmaktadır? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu binada faaliyet gösteren sözkonusu kuru-
luşda nasıl temsil edilmektedir? Ne tür faaliyetlere katkısı vardır? Bu kuruluş maddî olarak, Türk 
Hükümeti tarafından desteklenmekte midir? 

6. Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan'ın katılımıyla 
oluşturulan "Karadeniz Çevre Programı" çerçevesinde faaliyet gösteren ve merkezi İstanbul'da bu
lunan Karadeniz Koordinasyon Ünitesi'nin bütçesinin 25 milyon dolar olduğunu, yine Kooordina-
tör. Dr. Mee ifade etmiştir. Bu para nasıl ve nerelerde kullanılmıştır veya kullanılmaktadır. Türki
ye'nin, Karadeniz Çevre Programı'na imza koyan ülke olarak, Karadeniz Koordinasyon Ünitesi'ni 
denetleme hakkı var mıdır? 

7. Dağıtım yapılan katalogun kapağındaki haritanın doğrusunu (aslını) hazırlatılarak yayınla-
tılması ve bu şekilde dağıtımının yapılması konusunda acil olarak bir girişimde bulunulacak mıdır? 

T. C. 

Devlet Bakanlığı 1.11.1994 

Sayı: B.02.0.006.0/2.01743 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığı'nın 27.6.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4711 sayılı yazısı. 

Giresun Milletvekili Sayın Rasim Zaimoğlu'nun Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevap
landırılması tensip edilen 7/4711 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunul
maktadır. 

1.3. "Karadeniz'de Çevrenin Korunması ve Yönetimi Programı"nın tanıtılması amacıyla Kü
resel Çevre Kolaylıkları (GEF), Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün katkılarıyla "Ameri
can Writing Corporation" tarafından hazırlanarak yayımlanan "Karadeniz'in kurtarılması" isimli 
İngilizce broşürün kapağındaki bir haritada bölgede birçok yerin bizans dönemindeki adının yazıl
dığı ve Doğu Anadolu'nun da ermenistan olarak gösterildiği doğrudur. 

Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletlerin Ankara'da mukim Temsilcisi 
Edmund J. Cain nezdinde girişimde bulunarak broşürün dağıtımının durdurulmasını ve dağıtılmış 
olan nüshaların da toplatılmasını istemiştir. Edmund J. Cain, bu girişime cevaben gönderdiği 14 
Temmuz tarihli yazısında, New York'taki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Merkezi'nin ko-
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nuyla ilgili olarak Dünya Bankası ile görüştüğünü, Dünya Bankası'nın kapak seçiminin sadece es
tetik kaygılarla yapıldığını ve herhangi bir siyasal art niyet taşımadığını belirttiğini ifade etmiştir. 
Aynı zamanda, Dünya Bankası'nın sözkonusu haritayı tarafsız bir kapak ile değiştirmek için he
men girişimde bulunacağı ve konunun Tuna Programının 12-15 Temmuz 1994 tarihlerinde Alman
ya'nın Regensburg kentindeki Beşinci Uzmanlar Toplantısında gündeme getirileceği bildirilmiştir. 

Konuya ilişkin olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) Ankara'daki tem
silciliğinden son olarak alınan yazıda, 12-15 Temmuz'daki sözkonusu uzmanlar toplantısında bro
şürün dağıtılmaması ve bundan böyle bu tür broşürlerin taslağının, nihai basımı ve yayımından ön
ce Projeye katılan ülkenin onayından geçirilmesi kararının verildiği bildirilmektedir. 

4. Öte yandan, Çevre Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, sözkonusu broşürün hiç bir kurum 
ve mercie resmen dağıtımı yapılmamıştır. Çeşitli kişi ve kurumlarda bulunan kopyaların, Proje Ko
ordinasyon Birimi tarafından, programla ilgili bilgi edinmek isteyen kişilere verilen münferit kop
yalar olduğu ifade edilmektedir. 

5. Bilindiği gibi "Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması (Bükreş) Sözleşmesi ve eki proto
koller" 21 Nisan 1992 tarihinde Karadeniz'e kıyısı olan altı ülke tarafından imzalanmış ve 15 Ocak 
1994 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Sözleşme ile birlikte kabul edilen resmî karar uyarınca 
Türk Hükümeti oluşturulacak "Karadeniz Komisyonu"na destek hizmetleri sağlayacak "Sekreter-
ya'ya evsahipliği edecek ve sekreteryanın kuruluş masrafları ile ilk üç yıllık işletme masraflarının 
% 40' ını karşılayacaktır. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi Sözleşmenin ve bölge ülkeleri tarafından kabul edilen çevre ile 
ilgili diğer uluslararası yasal düzenlemelerin hayata getirilebilmesi amacıyla bölgeye dış dünyadan 
teknik ve malî destek sağlanmasını hedefleyen "Karadeniz'de Çevrenin Korunması ve Yönetimi 
Programı" Sözleşmenin imzalanmasından sonra hazırlanmış ve haziran 1993'de aynı kıyı ülkele
rinin yetkili temsilcilerince imzalanmıştır. Projenin bir koordinasyon merkezince sevk ve idare 
edilmesi, ayrıca çevre yönetiminin altı öncelikli alanında bölgesel şebekeler oluşturulması öngörül
müştür. Proje çerçevesinde yürütülecek faaliyetlerden derlenen veri ve bilgiler de İstanbul'da ku
rulan bu koordinasyon biriminde toplanacak, bu sayede İstanbul Karadeniz'de ve kıyı alanlarında 
çevre konusunda gerçekleştirilen faaliyetlerin planlandığı ve yönlendirildiği bir merkez haline ge
lecektir. Bu birim yine İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek olan Komisyon Sekreteryası ile yakın 
işbirliği halinde çalışacaktır. Komisyon ve Sekreterya büyük ölçekli bir bölgesel projenin yöneti
minin gerektirdiği deneyime ve ekspertize henüz sahip olmadığından, proje merkezinin GEF pro
jesinin üç yıllık pilot dönemde Karadeniz Komisyonu'na teknik destek sağlaması ve Komisyonun 
ve Sekreteryasının kurumsallaşmasında yardımcı olması amaçlanmaktadır. Proje tamamlandığında 
tüm imkânlar Karadeniz Komisyonunun kumandası altına verilecektir. Özetle, Proje Koordinasyon 
birimi Komisyon ve Sekreteryasının çekirdeğini oluşturacak şekilde planlanmıştır. Sözleşme ile 
projenin amaçları aynı olduğundan Türkiye Sekreterya için sağladığı imkânları koordinasyon biri
minin görev yapacağı bu ofis için de sağlamayı taahhüt etmiştir. Sözleşmeye taraf diğer ülkelerin 
de Proje Koordinasyon Birimine ev sahipliği yapma konusunda son derece ısrarlı olmalarına kar
şın, Türkiye'nin bölgedeki etkinliğinin devamı ve Bükreş Sözleşmesi uyarınca teşkil edilecek Ko
misyon ve Sekreterya'nın gücünün başka bir ülkede kurulacak bir proje koordinasyon birimi yü
zünden kırılmaması için bu birimin de İstanbul'da teşkili için çaba gösterilmiştir. Birimin binası 
Türkiye tarafından projeye ayni bir katkı olarak sağlanmıştır. Kısa süre sonra hem komisyon sek
reteryasının, hem de proje Koordinasyon Biriminin aynı mekânda çalışmaya başlamaları hedeflen-
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mektedir. Bu sayede bölge ülkeleri, uluslararası uzman kuruluşlar ve fınans örgütleri arasında çev
re konusunda sıkı bir diyalogun ve işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlanabilecektir. Diğer tüm 
kıyıdaş ülkelerin de projeye benzer türde aynî katkıda bulunmaları kararlaştırılmıştır, (örneğin ön
celikli konularda kurulacak faaliyet merkezlerinin binaları, personel teknik cihazlar, laboratuvarlar 
vb. gibi) 

Birimin faaliyet gösterdiği bina İstanbul İl Çevre Koruma Vakfı tarafından kiralanmış olup, 
aylık kirası 2 250 ABD dolarıdır. 

Birimde çalışan uzman personel Birleşmiş Milletler uluslararası uzman çalıştırma prosedürü
ne göre Teşkilata üye ülkelerin vatandaşları arasından teknik bilgi ve becerilerine ve deneyimleri
ne bağlı olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından atanmış olup T.C. Hükümeti ile 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında imzalanan bir "Mutabakat Metni" uyarınca diplo
matik statüde görev yapmaktadırlar. Birimdeki destek personeli de yine BMKP tarafından Türk va
tandaşları arasından seçilmiştir. 

Mezkûr Mutabakat Metni uyarınca Proje Koordinasyon Birimi Birleşmiş Milletler şemsiyesi 
altında uluslararası bir hükümet-dışı kuruluş statüsüne sahiptir. Bununla birlikte faaliyetleri itiba
riyle GEF adına BMKP'na ve Türkiye de dahil olmak üzere tüm kıyı ülkelerinin ve GEF icra ku
ruluşları olan kuruluşlar ile finansör ülke ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan "Proje Yönlendir
me KomitesF'ne karşı sorumludur. 

6. Proje bütçesi Haziran 1994 itibarıyla 25 milyon dolar olup yukarıda belirtildiği üzere bu 
bütçenin genişlemesi hedeflenmektedir. Proje bütçesi Yönlendirme Grubu tarafından ve Ulusal 
Koordinatörlerle Proje Koordinatörünün (Dr. Mee) oluşturduğu "Ulusal Koordinatörler Temas 
Grubu" tarafından izlenmekte ve denetlenmektedir. Bununla birlikte Dünya Bankası sözkonusu 
broşürün ve sözkonusu projenin resmen imzalanmasından ve komitelerin kurulmasından önce; pro
je bütçesinden değil, kendi öz kaynaklarından finanse etmiştir. 

7. Broşürün kapağındaki harita 1694 yılındaki orijinal çizimin reprodüksiyonu olduğundan ay
nı haritanın değişik bir dilde yayınlanmasının mümkün olmadığı düşünülmektedir. Yukarıda belir
tildiği üzere broşürde farklı bir kapak dizaynının kullanılması talep edilmiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

5. - Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yer likaya'nın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesin
de 1994 yılı yatırım programına alınan işlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir 
Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/4839) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep edi

yorum. • 

Saygılarımla. V. Sinan Ycrlikaya 

Tunceli 

Ülkemizde yaşanan ekonomik krizi aşmak amacıyla hazırlanan Ekonomik Önlemler Planının 
uygulamaya konulmasıyla kamu açıklarının hızla aşağıya çekilmesi ve kamu gelirlerinin artırılma
sı hedeflenmiştir. 
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Bunun sonucu olarak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 1994 yılı yatırım program
larına alınan ve bölgenin kalkınması ile halkın her yönden yaşamını kolaylaştıracak işlerin ihale 
edilmesi durdurulmuştur.Yatırım programlarına alınan ve ihalesi yapılmamış işler önümüzün kış 
olması sebebiyle bir sonraki yıla ertelenmesi olasılığını akla getirmektedir. Yatırımların geciktiril
mesi bölge halkının huzursuz olmasına ve zaten zor olan yaşamlarının daha da zorlaşmasına neden 
olacaktır. Ayrıca bölgedeki işsizliği ve büyükşehirlerc göçü engellemek amacıyla tahsis edilen ola
ğanüstü hal kadrolarının serbest bırakılmaması ve geçici işçi çalıştırılması uygulamasının durdurul
muş olması bölge halkının devlete olan güvenini sarsmış ve devletten beklentilerinin önüne bir set 
çekilmiştir. 

Bu nedenlerle; 

1. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 1994 yılı yatırım programlarına alınan işlerin 
ihale edilip edilemeyeceği, edilmeyecekse gerekçelerini nasıl açıklarsınız? 

2. Halkın büyük çoğunluğuna iş imkânı ve geçim kaynağı sağlayan Olağanüstü Hal kadroları 
ile geçici işçi kadrolarının serbest bırakılıp bırakılmayacağını düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 1.11.1994 

Sayı: B.02.0.006.0/2-02325 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığı'nın 5.9.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4839-10696/40597 

sayılı yazısı. 

Tunceli Milletvekili Sayın Vahdet Sinan Yerlikaya'nın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan 
cevaplandırılması tensip edilen 7/4839 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda su
nulmaktadır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kalkınmanın hızla gerçekletirilebilmesi Hüküme
timizin öncelikleri arasında yer aldığından, istikrar tedbirleri ile ülkemizin diğer bölgelerinde yatı
rımların bir kısmının ertelenmesine rağmen, bu bölgelerdeki yatırımlar istikrar tedbirleri dışında tu
tularak, ödenekleri serbest bırakılmıştır. -

Adıgeçen bölgelerdeki kamu ve özel yatırımları hızlandırmak, özellikle yarım kalmış yatırım
ları tamamlatarak üretime geçirmek ve tilerde Valiliklerin acil yardım ihtiyaçlarını karşılamak üze
re bir Acil Destek Programı uygulamaya konmuştur. 

Bu program çerçevesinde; 

1. Şırnak ve Hakkâri İlleri yatırımları için 544.7 Milyar TL. ödenek serbest bırakılmış, 
2. Diğer İllerin Karayolları, Köy Hizmetleri, Tarım, Sağlık gibi hizmetleri için 1.4 Trilyon TL. 

serbest bırakılması kararlaştırılmış, 
3. İstihdamı artırıcı destek programı çerçevesinde Türkiye Kalkınma Bankası ve T.C. Ziraat 

Bankası vasıtasıyla bölgeye yaklaşık 1.5 Trilyon Tl. kaynak aktarılması, 

4. Valilikler emrine acil ihtiyaçlarda kullanılmak üzere 1.7 Trilyon Tl. kaynak tahsisi öngörül
müştür. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi Hükümetimiz sözkonusu Bölgelerdeki ekono
mik ve sosyal, sorunların çözümünde bütçe imkânlarını da aşarak kamu ve özel sektör yatırımlan-
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nı hızlandıracak bir programı acil olarak devreye sokmuş bulunmaktadır. Ayrıca istihdamın geliş
tirilmesi için de mevcut imkanların tamamı seferber edilmiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
. • - Devlet Bakanı • 

6. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Türkinvest Firmasında S.P.K. tarafından yapılan de
netimlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/4844) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru : Etkin ve sonuca gidici çalışmaların yapılabilmesi için 

1. SPK denetçileri, aracı kurum denetçileri ile Caner ERTUNA tarafından Türkinvest AOG ile 
ilgili SPK, na verilen denetim raporlarını açıklayabilir misiniz? 

Ayrıca, bu raporların birer kopyasını da gönderebilir misiniz? 

2. 5800 Türkinvest AOG'nin mudisini içeren listenin bir kopyasını gönderebilir misiniz veya 
kamuoyuna açıklayabilir misiniz? 

3. Son olarak SPK tarafından bu kurum hakkında hazırlanan kesin raporu açıklayabilir misi
niz? Ayrıca, bu raporun da bir kopyasını gönderebilir misiniz? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 1.11.1994 

, Sayı: B.02.0.006.0/2-02135 
- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 5.9.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4844-10704/40627 
sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen 7/4844 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmak
tadır. 

1. 28.7.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nün 25 inci maddesi, "Kurul Baş
kanı ve üyeleri ile personeli ve bu Kanuna göre görevlendirilen denetim elemanları çalışmaları ve 
denetlemeleri sırasında ilgililere ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri sırları açıklayamazlar" hükmü
nü amir bulunmaktadır. Bu nedenle, sır saklama yükümlülüğü kapsamında bilgiler içeren denetle
me raporlarının gönderilmesi, yatırımcılara ilişkin herhangi bir bilginin kamuoyuna açıklanması, 
bu madde uyarınca mümkün bulunmamaktadır. ' 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
7. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Türkinvest Firmasının sahibi ile S.P.K. arasında ya

pılan görüşmeye ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı 
(7/4848) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : 5 800 tasarruf sahibinin tasarruflarını hortumlayan Nasrullah Ayan ile bu hortumlama-
ya çanak tutan SPK'nun geçen günlerde görüşme yapmasıyla ilgili olarak, 

1. ŞPK'lu ile Nasrullah Ayan'in görüşmelerinin içeriği tanı olarak nedir? Bu hususta, kamu
oyunu net olarak aydınlatabilir misiniz? 

2. SPK'lu, Nasrullah Ayan'a taahütlerde bulunmuş mudur? Bulunmuşsa, bu tahahüt veya ta
ahhütler nedir? Bu hususta da kamuoyunu net olarak aydınlatabilir misiniz? 

3. Nasrullah Ayan : "Neyimiz varsa vereceğiz. Borçlarımızı kapatacağız. Daha net, daha kes
tirme bir çözüm olabilir. Ama çözüme doğru gidiyoruz." İfadesini sarfetmiştir. 

a) Madem borçlarını ödemeye mukabil varlıkları varsa, niçin SPK bu konuda Nasrullah 
Ayan'ı zorlamadı? 

b) Daha net, daha kestirme, ara çözümden kasıt nedir. Yoksa, Ayan devletten kendisini siib-
vanse etmesini mi bekliyor? 

Bu hususta da kamuoyunu net olarak bilgilendirir misiniz? 
4. Hazine Bonosu kıyağından istifade edenler arasında Nasrullah Ayan veya şirketleri yeral-

makta mıdır? Yeralmaktaysa, bu kıyaktan payına düşen miktar nedir? Bu hususta da kamuoyunu 
ve özellikle 5 800 tasarruf sahibini net olarak bilgilendirir misiniz? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 1.11.1994 

Sayı: B.02.0.006.0/2-02364 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığı'nın 5.9.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4848-10708/40631 
sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen 7/4848 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmak
tadır. 

1. Sermaye Piyasası Başkanlığından alınan bilgilere göre AOG Menkul değerler A.Ş.'nin ser
maye piyasası faaliyetlerinin durdurulduğu 28.4.1994 tarihinden sonra Sermaye Piyasası Kurulu ile 
Nasrullah Ayan arasında herhangi bir resmi görüşme yapılmamıştır. Nasrullah Ayan ve diğer AOG 
yöneticileri, müşterilerine önerdikleri ödeme planı çerçevesinde yatırımcılardan topladıkları belge
leri sunmak üzere bir kısım yatırımcı temsilcileri ile birlikte Kurula gelmişlerdir. Sunulan belgeler 
değerlendirmeye tabi tutulmak üzere Kurul'ca kabul edilmiştir. Ancak, AOG'nin yatırımcılara tek
lif ettiği öneriler alacaklılar tarafından kabul edilmediği gibi Kurul'ca da hukuki açıdan yeterli ol
madığı ve bütün yatırımcıları kapsamadığı için uygulanması imkanı bulunmadığı sonucuna varıl
mıştır. Daha sonraki günlerde AOG yöneticilerinin, yatırımcılar ile yapmış oldukları görüşmeler ve 
çözüme ilişkin basında çıkan beyanları ile ilgili olarak Kurul'a yazılı bir müracaatları olmamıştır. 
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2. Nasrullah Ayan veya aracı kurum yöneticilerine konunun hangi hukuki yollardan çözülebi
leceği Kurul tarafından şifahi olarak ifade edilmiş, ayrıca basın yolu ile konu kamuoyuna zaman 
zaman açıklanmış, Kurul'a gelen yatırımcılara da münferit veya toplu olarak gereken izahat veril
miştir. Ancak, Nasrullah Ayan'a herhangi bir taahhütte bulunulmadığı, Kurul'ca ifade edilmektedir. 

3. Nasrullah Ayan, zaman zaman bütün borçlarını ödeme gücü olduğunu ifade etmesine ve ne
yimiz varsa vereceğiz demesine rağmen, Mahkemece muhafaza tedbiri konulmuş olan varlıkları
nın dışındaki menkul ve gayrimenkul değerleri hukuki çerçeve içine sokarak çözümden yana kul
lanma yönünde* ne mahkeme, ne de SPK nezdinde bir teşebbüste bulunmamıştır. 

İflas kararından önce hukuki ve bütün alacaklıları tatmin edici kabule şayan bir projeyi ortaya 
koyması durumunda, konunun daha kısa zamanda çözülmesine Kurul'un yardımcı olacağı hem," 
AOG'ye, hem de yatırımcılara ifade edilmiş, ancak bir sonuç alınamamıştır. 

4. AOG ve onunla aynı gruba dahil bulunan İzibelli, Erciyes, Makroborsa, Sağlam Menkul 
Değerler'in sermaye piyasası faaliyetleri 28.4.1994 tarihi itibariyle durdurulduğundan, bu tarihten 
sonra hazine bonosu işlemleri yapma imkanları ortadan kalkmıştır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

8. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TEK faturalarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/4901) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru : Vatandaşın TEK faturalarıyla ilgili şikayetleri bir hayli. Bu şikayetlerden öyle anlaşılı

yor ki, TEK yetkilileri keyfî uygulamalar içerisinde ve vatandaşa bir çeşit TEK işkencesi yapmak
ta. Bu nedenle, , 

• . . ' - . • ' . " • • • • ' • • • • ' . " * " " 

1. Vatandaşa gönderilen fatura üzerindeki fatura bedeliyle, bankaya ödenen bedel arasında 
farklılıklar olduğu bizzat vatandaşlarca bildirilmiştir. Bu farklılaşma neden? Vatandaşın elektrik 
sayaçları okunmadan mı bu bedeller yazılıyor? 

2. Vatandaşlar bu yönde çok düzensiz ve şaşılacak uygulamalar yapıldığını, adeta kendileriy
le dalga geçildiğini ifade etmektedirler. Ve vatandaş soruyor : TEK hangi yönteme göre bu işlem
leri yapıyor, bunu net bir şekilde izah edebilirler mi? 

3. Başbakan olarak belki siz böyle uygulamalara maruz kalmıyorsunuz ama, vatandaşın ço
ğunluğu bu işkenceye maruz bırakılmakta. Sosyal Devlet sistemiyle bağdaşmayan bu tür uygula
malara son verilmesi ve yetkililerin daha sıhhatli, daha güvenilir uygulamalar tesbit etmeleri gerek
mez mi? 

. T.C. 
Devlet Bakanlığı 1.11.1994 

Sayı: B.02.0.006.0/2-Ö2673 
, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 8.9.1994 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4901-10814/41005 
sayılı yazısı. 
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Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen 7/4901 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmak
tadır. 

1. TEDAŞ abonelerine gönderilen elektrik fatura bildirimi üzerindeki bedelle, tahakkuk ettiri
len kesin hesap faturası bedeli arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu fark 1992 yılı başından iti
baren uygulamaya geçilen "Standart Fatura ve Tahsilat Sistemi"nin gereği olarak ortaya çıkmakta
dır. 

TEDAŞ endeks memurları abonenin kapısında mevcut sayaç üstü endeksleri tespit eder ve 
abonenin o dönem tüketim değerinin TL. karşılığını, ellerinde bulunan yardımcı bir cetvel olan ve 
yaklaşık bedeli ihtiva eden "global cetvel"de belirleyip, fatura bildirimine kaydederek aboneye teb
liğ ederler. 

Daha sonra TEDAŞ Bilgi İşlem Merkezlerinde endeks memurlarının aldığı tüketim değerleri 
üzerinden o döneme ait belirlenen elektrik satış tarifeleri bedellerine istinaden fatura tahakkuku ya
pılarak, fatura bildirimleri üzerinde aboneye bildirilen tarihlerde tahsil amacı ile ilgili Banka veya 
TEDAŞ Tahsilat Şefliği Veznelerine zimmetlenir. 

Endeks memurlarının abonenin kapısına, endeks alma ve fatura bırakma gayesiyle iki kere git
mesinin önlenmesi ile, gecikme ve maliyet artışının asgariye indirilerek tahsilatın hızlandırılması 
için bu sistemde çalışılmaktadır. Ayrıca, elektrik sayaç okuması yapılmadan fatura bildirimi bıra
kılması mümkün değildir. 

2. TEDAŞ "Standart Fatura ve Tahsilat Sistemi"ne göre çalışmaktadır. Sistemin işleyişi 1 in
ci sorunun cevabında açıklanmıştır. Öte yandan, bu uygulama geçicidir. 

3. TEDAŞ abonelerinin şikayetçi,olduğu "Standart Fatura ve Tahsilat Sistemi"nin eksiklikle
rini gidermek gayesiyle çalışmalar yapılmıştır. Kısa zamanda, abonelerin tükettikleri enerji bedeli 
karşılığı fatura tahakkuku işlemleri görevliler tarafından "el bilgisayarları" ile abonenin bulundu
ğu mahalde tamamlanacak bir sistem getirilmektedir. Testleri ve kabulleri yapılan bu sistemle, çok 
kısa bir süre içerisinde abonelere kapılarında kesin hesap fatura tutarları el bilgisayarları ile hesap
lanarak görevliler tarafından tebliğ edilecektir. 

Ayrıca, pilot bölge seçilen Ankara ilinde "Kartlı Sayaç Sistemi" uygulamalarına başlanacak
tır. Bu sistemle de şikayet konusu olan, endeks alma, fatura tahakkuku gibi işlemler ortadan kaldı
rılarak, aboneye peşin enerji satışı uygulamasına başlanacaktır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

9. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Kuşadası 'nda faaliyet gösteren bir firmaya TEK ta
rafından yaptırılan işlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazı
lı cevabı (7/4906) , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
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Soru : Aydın-Kuşadası sınırları içerisinde SERDAR İNŞAAT olarak ticarî faaliyette bulunan 
Serdar Eraml'm müteaddit defalar TEK ile ilgili ihale işlerini yürüttüğü tarafıma bildirilmiştir. Bu 
firma ile ilgili olarak, 

1. DYP-SHP Koalisyon Hükümetleri döneminde TEK'in bu firmaya verdiği işler nelerdir? 
Ayrıca, her iş için karşılığında ne ödemiştir? 

2. Bu firmayla ilgili mahkemeye intikal eden davalar mevcut mudur? Mevcut ise, bunlar ne
lerdir? 

3. Halihazırda bu firmaya verilmiş iş var mıdır? Varsa, bu işler ve maliyetleri nedir? 
4. Serdar Eraml'm bir yakının önceleri TEK bünyesinde görev yaptığı, sonradan gayriyasal iş

ler çevirdiği iddiasıyla TEK'ten uzaklaştırıldığı ayrıca ifade edilmekte. Bu kişi kimdir? TEK'ten 
uzaklaştırılma gerekçesi nedir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 1.11.1994 

Sayı : B.02.0.006.0/2-02675 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığı'mn 8.9.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4906-10824/41049 
sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen 7/4906 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmak
tadır. % • . • 

1. DYP-SHP koalisyon hükümetleri döneminde, SERDAR İNŞAAT adlı firmaya TEAŞ ve 
TEDAŞ Genel Müdürlüklerince verilmiş herhangi bir iş bulunmamaktadır. 

Ancak, 20.5.1985 tarihinde TEK Genel Müdürlüğü Aliağa Kombine Çevrim Santralı ve Gaz 
Türbinleri sahasında onarım işi yapmış olup, sözkonusu iş 31.12.1985'de bitmiştir. 

İşin 1985 yılı baz fiyatları ile toplam bedeli 45 000 000 TL.dir. 

2. SERDAR İNŞAAT ile ilgili; TEAŞ ve TEDAŞ Genel Müdürlüklerince mahkemeye intikal 
eden dava yoktur. 

3. Halihazırda bu firmaya verilmiş iş yoktur. 

4. Serdar Eranıl'ın bir yakının önceleri TEK bünyesinde görev yaptığı sonradan gayrisayal iş
ler çevirdiği iddiasıyla TEK'den uzaklaştırıldığına dair bir kayda rastlanmamıştır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

10 . - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, Güneydoğu'da yapüması planlanan toplu konut
lara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/4934) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

. . 29.8.1994 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
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Sorular : 1. Güneydoğu'da Hakkâri, Sımak ve diğer illerde yapılması düşünülen toplu konut
lar için bölgenin sosyal ve ekonomik şartları dikkate alınmış mıdır? 

2. Bu konutları kimlerin satın alabileceği hiç düşünülmüş müdür? 
3.' Bölge halkının geçim kaynağı hayvancılık olduğuna göre bu ekonomik faktör ile toplu ko

nuttaki yaşam politikası nasıl birlikte yürüyecektir? 
4. Bu toplu konutlar nerelerde ne kadar ve kaça mal olacaktır? 

5. Satış fiyatları ne olacak, ödeme şartları nasıl planlanacaktır? 
6. 200 ay vadeli olacağına dair rivayetler doğru mudur? Doğru ise aylık taksitlerde bir değiş

me olacak mıdır? 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 1.11.1994 
Sayı: B.02.0.006.0/2-02329 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nm 9.9.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4934-10898/41292 
sayılı yazısı. 

Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen "Güneydoğu'da yapılacak toplu konutlar" ile ilgili 7/4934 nolu yazılı soru 
önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

1. Toplu Konut İdaresi'nin 1994 yılı Yatırım Programında yer alan Altyapılı Kentsel Arsa 
Üretim Projesi; VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı Tedbirleri ve 1993 yılı Hükümet Programı çerçeve
sinde konut gereksinimi fazla olan kentler ve kalkınmada öncelikli yörelerde altyapılı arsa üretimi
nin artırılmasını amaçlamaktadır. Bu çerçevede, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesin
de yerel ekonomilerin canlı tutulması ve istihdam üzerindeki etkileri yönünden sözkonusu proje 
büyük önem taşımakta; proje kapsamında yer alan yatırımların ağırlıklı bölümü bu bölgelerimiz
de bulunmaktadır. 

Toplu Konut İdaresi, bölgede 1975 sonrası özellikle kırdan kente göç nedeniyle hızlanan nü
fus artışının sonucu ortaya çıkan gecekondulaşmaya alternatif olacak ve bölgede yaşayanların fark
lı taleplerini karşılayacak değişik projeler geliştirmektedir. Sözkonusu projelerden biri daha çok 
memur, işçi gibi kentte yerleşik olarak yaşayan alt ve orta gelir grubunun konut sorununu çözme
yi amaçlamaktadır. Bu çerçevede başlatılan projenin ilk etap uygulamaları Diyarbakır, Hakkâri ve 
Şırnak'ta hayata geçirilecektir. 

Toplu Konut İdaresi tarafından bölgede üretilecek diğer konut projesi ise, köyden kente gelen 
alt gelirli nüfusun kullanım talebine göre şekillenmektedir. Bu proje çerçevesince altyapısı hazır 
150 metrekarelik parseller üzerinde kullanıcıların oturduğu evi parseli içinde büyütebileceği seçe
nekler sunabilmektedir. 

2. Diyarbakır, Hakkâri ve Şırnak'ta satışa sunulan ve I. etap uygulamalarına başlanan konut
ların yöneldiği hedef kitle, bu kentlerde yerleşik olarak yaşayan alt ve orta gelir gruplarıdır. Bu ge
lir grubu, esas olarak ücret geliri ile geçinen sabit gelirli ve normal piyasa koşullarında konut sahi
bi olamayacak kişilerdir. 

Konutların aylık taksitleri hane halkı toplam gelirinin % 20 ile % 25'ini geçmeyecek şekilde 
belirlenmektedir. İnşaat süresinin kısalığı (15-22 ay) gözönüne alındığında kullanıcılar, aylık tak-
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sitlerini, konutlarına yerleştiği andan itibaren kira öder gibi sürdürmektedirler. Belirlenen taksit 
miktarları, bir önceki altı aylık döneme ait memur maaş artış oranı esas alınarak kullanıcıların büt
çelerine yeni yük getirmeyecek biçimde tespit edilmektedir. 

3. Doğu ve Güneydoğu'da üretilecek konutlardan 150 metrekarelik parsel üzerindeki büyüye-
bilen tip ile, özellikle köyden kente gelenlerin yaşama tarzına ve ihtiyaçlarına karşılık verecek alt
yapısı hazır konut üretimi amaçlanmaktadır. Bu projede kullanıcılara kırsal yaşantılarının devamı
nı sağlayabilecekleri ve yeterli büyüklükte kapalı ve açık bahçe kullanım (kümes, ahır ve hayvan
cılık kullanımları ile tarımsal üretim) alanları sunulmaktadır. 

4. Diyarbakır Şilbe'de yapılacak olan 2 050 konutun, konut ve altyapı inşaatlarının toplam iha
le bedeli 1994 fiyatlarıyla (KDV hariç) 1.136 811 032 304.-TL., 

. Hakkâri'de yapılacak olan 410 konutun, konut ve altyapı inşaatlarının toplam ihale bedeli 
1994 fiyatlarıyla (KDV hariç) 311 059 734 960.-TL. ve, 

Şırnak'ta yapılacak olan 450 konutun, konut ve altyapı inşaatlarının toplam ihale bedeli 1994 
fiyatlarıyla (KDV hariç) 338 257 790 498.-TL.'dir. 

Buna göre 3 bölgenin toplam ihale bedeli (KDV hariç) 1 786 128 557 762.-TL. olmaktadır. 
. 5. Toplu Konut idaresi tarafından Diyarbakır'da 2 050, Hakkâri'de 410, Şırnak'ta 450 toplam 

2910 adet konut satışa sunulmuştur. Konutların satış bedelleri iki odalılar için (brüt 80 metrekare) 
625 milyon TL, üç odalılar için (brüt 100 metrekare) 785 milyon TL olarak belirlenmiştir. İki oda
lı konutlarda satış bedelinin % 16'sı olan 100 milyon TL, üç odalı konutlarda işe satış bedelinin % 
18.4'ü olan 145 milyon TL, peşinat olarak hesaplanmıştır. Peşinatlar üç taksitte alınacak olup, bi
rinci taksit başvuru sırasında, ikinci taksit önsözleşme sırasında ödenecektir. Peşinatın üçüncü tak
sidi ise 15 Aralık 1994 - 3 Ocak 1994 tarihinde alınacaktır. Başlangıç taksidi, iki odalı konutlar için 
2.5 milyon TL, üç odalılar için 3.2 milyon TL.'dir. 

Konutların teslim tarihleri Diyarbakır için Aralık 1995, Şırnak için Mayıs 1996, Hakkâri için 
Temmuz 1996 olarak belirlenmiş olup; teslim sırasında her konutun konumuna göre belirlenen şe
refiye payı, borç bakiyesine eklenerek taksitlere yansıtılacaktır. 

6. Toplu Konut İdaresi tarafından Güneydoğu Anadolu'da satışa sunulan konutların kredi ge
ri ödemeleri için belirlenmiş vade, iki odalı konutlar için 210 ay, üç odalı konutlar için 200 aydır. 
Taksitler Ocak ayına kadar sabit kalacak, Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki altı aylık dönem 
için hesaplanan memur maaş artış oranı esas alınarak Toplu Konut İdaresi'nin bildireceği oranda 
artırılacaktır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Samı Daçe 

Devlet Bakanı 
11. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, tarım girdi fiyatlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve 

Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (715006) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım ve Köy İşleri Bakanı Refaiddin Şahin tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

Salih Kapusuz 

Kayseri 
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Bilindiği gibi ülkemizin bazı yörelerinde bu yıl çiftçilerimiz büyük bir kuraklıkla karşı karşı
ya kalmış olup üretim düşüklüğü hissedilir bir dereceye ulaşmıştır. Buna ilaveten 5 Nisan 1994 
Ekonomik İstikrar Paketi ile ortaya çıkan istikrar tedbirleri çiftçimizi büyük bir sıkıntı ile karşı kar
şıya getirmiş bulunmaktadır. 

1. Çiftçinin sözkonusu sıkıntısını bir nebze olsun gidermek için çeşitli girdilerin özellikle güb
re fiyatının ucuzlatılması düşünülmekte midir? Gübre temin hazırlıklarınız var mı? 

2. Bu yılki rekolte düşüklüğü de dikkate alınarak, borçlarını ödemeyen küçük çiftçiler için 
borç ödeme kolaylığı veya borç affı düşünülmekte midir? 

3. Ürün bedellerinden dolayı meydana gelen çiftçi alacaklarının kısa sürede ödenmesi konu
sunda gerekli çalışmalar yapılmakta mıdır? 

4. Çiftçilerimize bu yıl tohumluk buğday verilmesi hususunda Bakanlığınızca herhangi bir ça
lışma yapılmakta mıdır? 

T. C. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 28.10.1994 

Sayı: ÖKM.2-348 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kan. Kar. Müdürlüğünün 26 Eylül 1994 tarih ve 7/5006 sayılı yazısı. 
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1.15 Ekim 1994 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 94/6106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına 
göre daha önce % 20 olan fatura bedeli üzerinden yapılan gübre destekleme oranı KDV'li olarak 
gübre fiyatının % 30'una yükseltilmiştir. Böylece çiftçiye yapılan destek önemli boyutta artırılmış
tır. 

2. 1994 yılında yaşanan kuraklık bazı tarımsal ürünlerin üretimini önemli ölçüde düşürmüştür. 
Bu olumsuz iklim şartlarını ve üreticilerin içinde bulundukları durumu dikkate alan başta bakanlı
ğımız olmak üzere diğer ilgili kuruluşlar çiftçilerin borçlarını daha rahat ödeyebilmeleri için bir ça
lışma başlatmışlardır. 

3. Hükümetimiz sürekli olarak ürün bedellerinin peşin ve zamanında ödenmesinin gayreti için
de bulunmaktadır. Bu politikasını da başarı ile uygulamaktadır. 

4. Bakanlığımız bütçesinden 1994 yılında tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere tohum tedari
ki için 95 milyar TL kullandırılmış olup toplam 595 milyar TL bu amaç için ayrılmıştır. Bu ayrı
lan miktar yaklaşık 65 bin ton hububat tohumluğuna tekabül etmektedir. 

Bunun dışında bakanlık olarak tohumluk hazırlama ve dağıtımı konusunda önemli çalışmala
rımız bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Refaiddin Şahin 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

12. - Konya Milletvekili Mustafa (İnaldı 'nın, Gölhisar-Altınyayla yoluna ilişkin sorusu ve Ba
yındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/5023) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına delaletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Sorular : Fetiye-Dcnizli, Fetiye-Burdur ulaşımını sağlayan yol üzerinde Gölhisar-Altinyayla 
arasındaki 3 km.lik çok virajlı ve bozuk yol hem buradan geçenlere hemde çevre halkına çok sıkın
tı vermektedir. 

1. Bu yolun düzeltilmesi mümkünmüdür. 
2. Mümkünse ne zamana kadar gerçekleşebilir. 

T. C. 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ,31.10.1994 

Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/2638 
Konu : Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM'nin 26.9.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5023,11053/41599 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı*nın, Gölhisar-altınyayla yolu 

hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu güzergah, Gölhisar-Altinyayla arasında yer alan yaklaşık 6 km. virajlı bir kesim 

olup; standardı düşük bir yoldur. 
Anılan yol; 1991 yılı sonuna kadar "Kalkınmada Öncelikli İllerdeki ve Önemli Yörelerdeki 

Yollar ile Geçit Vermeyen Yolların Onarımı" Global proje kapsamında ele alınmış ve standardının 
yükseltilmesi için çalışmalar yapılmıştır. 

Ancak, finansman imkanlarının yetersizliği nedeniyle işe devam edilememiş olup; önümüzde
ki yıllarda ayrılan kaynakların yeterli olması halinde sözü edilen yol programa alınarak gerekli ça
lışma yapılacaktır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Halil Çulhaoğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

13. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Toktamış Ateş'e düzenlenen bombalı suikast gi
rişimine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/5025) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Ercan Karakaş 
İstanbul 
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1. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Prof. Toktamış Ateş'in, kitap imzaladığı yere bomba konuldu
ğu, İstanbul Emniyetine ihbar edilmiş midir? Edildi ise, ihbar yapanlar kimlerdir? Görevliler ihbar
dan ne kadar zaman sonra ihbar yerine gitmişlerdir? 

2. Basında İBDA-C adlı bir örgütün açıkça bomba imalı ve silah kullanımı üzerine yayın yap
tığı yer almaktadır. Bakanlığınız bu yayınlardan haberdar mıdır? Haberdar ise, şu ana kadar ne gi
bi işlem yapılmıştır? 

3. İstanbul'da son üç yıldır şeriatçı olduklarını söyleyen ve bu yolda şiddete başvuran kaç ki
şi hakkında işlem yapılmış ve bunların kaçı yargıya sevk edilmiştir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 20.10.1994 

Sayı:B.05.1.EGM.0.12.01.01 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 26.9.1994 gün ve Kan. Kar. Md.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5025-
11073/41671 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

5.9.1994 günü saat 20.00 sıralarında İstanbul ilinde Beşiktaş Kabalcı kitapevinde çalışan Ve
dat Çorlu'nun polis merkezine ihbarda bulunması üzerine, derhal olay yerine sevk edilen bomba 
uzmanlarınca gerekli müdahale yapılmıştır. 

İhbarı yapan Vedat Çorlu ve kitapevi sahibi Besim Kabalcı ifadelerinde, bombayı saat 20.00 
de farketti ki erini, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Toktamış Ateş'in ise saat 17.00-19.00 ara
sı okurlarına kitaplarını imzaladığını belirtmişlerdir. 

Yasadışı İBDA/C "İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi" adlı örgüt doğrultusunda yayınlar 
yaptığı tesbit edilen "Taraf dergisinin 1.10.1992 tarihinden 9.9.1994 tarihine kadar ki dönem içe
risinde (31) ayrı sayısı yetkili mahkemelerce toplattırılmıştır. 

Adı geçen derginin sahibi ve yazı işleri müdürü Abdullah Kiracı da dergide çıkan yazılarından 
dolayı adli mercilerce tutuklanmış olup, halen Metris Cezaevinde bulunmaktadır. 

İstanbul ilinde çeşitli tarihlerde konu ile ilgili örgütlere yönelik yapılan operasyonlar sonucun
da, yakalanan (249) örgüt mensubundan (123)'ü sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklan
mış, (126)'sı serbest bırakılmıştır. (4) örgüt mensubu ise çıkan çatışma sonuç ölü olarak ele geçi
rilmiş, halen firarda olan (19) örgüt mensubu da aranmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

14. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sarıveliler-Çevrekavak Köyü Sulama Ko
operatifine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila 'mn yazılı cevabı (715125) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın îsmet Attila tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim. 

8.9.1994 
Zeki Ünal 

Karaman 
1993'de kurulduğu halde henüz faaliyete geçmemiş olan Karaman-Sarıveliler ilçesi Çevreka

vak köyü sulama kooperatifine 10 milyon TL. vergi tahakkuk ettirilmiş bulunmaktadır. Köylüler 
mağdurdur. > 

Mağduriyetin önlenmesi konusunda Bakanlığınızda yapılan herhangi bir çalışma var mıdır? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 2.11.1994 
Sayı: B.07.0.GEL.0.02/138-559-73083 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 13 Ekiml994 gün ve Kan. Kar. Md./A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5125-11261/42113 sayı
lı yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal tarafından, tarafımdan cevaplandırılması istenilen so
ruya ilişkin cevabî metin ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 
Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın T.B.M.M. Genel Kurulundaki Sorusuna İlişkin Not: 
Soru : 1993'de kurulduğu halde henüz faaliyete geçmemiş olan Karaman-Sarıveliler İlçesi 

Çevrekavak köyü sulama kooperatifine 10 milyon Tl. vergi tahakkuk ettirilmiş bulunmaktadır. 
Köylüler mağdurdur. 

Mağduriyetin önlenmesi konusunda Bakanlığınızca yapılan herhangi bir çalışma var mıdır? 

Cevap : Bilindiği üzere, 7 Mayıs 1994 tarihli ve 21927 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiş bulunan 4 Mayıs 1994 tarihli ve 3986,sayılı Kanunun 5,6 ve 7 nci madde hüküm
leri ile bir defaya mahsus uygulanmak üzere net aktif vergisi ihdas edilmiştir. Bu kanunun 5 inci 
maddesine göre, 

- İşletme hesabı veya bilanço esasında defter tutan ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefi 
olan gerçek veya tüzel kişiler, 

- Zirai işletme hesabı veya bilanço esasında defter tutan ve gelir vergisi mükellefi olan çiftçi
ler, 

- Serbest meslek kazanç defteri tutan ve gelir vergisi mükellefi olan serbest meslek erbabı, 
net aktif vergisinin mükellefi bulunmaktadır. 
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Vergi Usul kanununa göre, ticaret ve sanat erbabı, ticaret şirketleri, kooperatifler, İktisadî ka
mu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadî işletmeler, serbest meslek erbabı ve çiftçiler def
ter tutmak mecburiyetindedirler. Gelir vergisinden muaf olan esnaflar ve çiftçiler, kazançları götü
rü usulde tespit edilenler, götürü gider usulüne tabi olan çiftçiler, kurumlar vergisinden muaf olan 
iktisadî kamu müesseseleri ile dernek ve vakıflara ait iktisadî işletmeler vergilendirme açısından 
defter tutma mecburiyeti dışında tutulmuşlardır. 

Net aktif vergisi gelir üzerinden alınan bir vergi niteliğinde değildir. Bu bakımdan 1993 yılı
nın tamamında faaliyette bulunmayan mükellefler net aktif vergileri veya faaliyet gösterdikleri dö
nemdeki gayrisafi hasılatları üzerinden hesaplayacakları net aktif vergisinin tamamını ödemek zo
rundadırlar. Hesaplanan verginin 10 milyon liranın altında olması halinde vergi 10 milyon lira ola
rak ödenecektir. Faaliyette bulunulan sürenin kısalığı ödenecek vergiyi etkilememektedir. 

Kurumlar vergisinden muaf bulunan kooperatifler net aktif vergisinin mükellefi değildir. Ni
tekim bu husus 1 ve 2 seri numaralı Net Aktif Vergisi Genel Tebliğlerinde açıklanmıştır. Adı ge
çen kooperatifle ilgili olarak Karaman Valiliği (Defterdarlık:GeIir Müdürlüğü) ile yapılan haber
leşme kooperatifin Sarıveliler Vergi dairesinin Ka/374 hesap numaralı Kurumlar Vergisi Mükelle
fi olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda kooperatifin Net Aktif Vergisine tabi tutulması yerindedir. 

© 
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1: 
; KANUN TASARI YE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DÎĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 

; 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve. Görev
leri. Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak
kında 303 Sayılı Kanım Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, .1/108) (S. Sayısı : 59. ve'59*a 
1 inci Ek) (Dağıtma talihleri : 29.4,1992; .2.7.1992) , 

2. — Devle* Planlama "Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 470 Sayılı Kanun Hülonünde Kararnamr ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik^ 
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hülonünde 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 Saydı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hülonünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 11.2) (Dağıtma tarihi : 
6.7,1992) 

5. -•- Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri •'•Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu~ 
rizm< Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7J992) 

6. —• ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : İ80) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında KaKim 
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 Hükınürıdö 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Haindi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız va 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 mcı ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakam Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
ilişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

10. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 30.11.1993) 

11. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Daiı 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. 
Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

12. -— Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

13. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(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 
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 mcı ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
Lutfullatı Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı §ükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyanncsı Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyoitu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

15. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmeline İlişkin 488 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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KOMİSYONLARDAN' GELEN DİĞER İŞLER 

17. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanım Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

18. — Denizcilik Müsteşarı(ğının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 19. — İnsan Haklan Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

20j — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında 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 Alıan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen, 
îenmesi 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 Tasardı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5,1992) 

23. — İnsan Halkları 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) 
($. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi: 6.2.1992) 

25. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş va 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

26. — îl ldaıresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanmış 
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 Rapora (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 Kanım Tasarısı ve Sağlık ye Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1 /432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: İ 6.11.1992) 

X 29. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap' 
m; özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 27.7.1994) 

X 30. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri 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) 

X 31. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 Arkadaşının; Yüksek Öğretim 
Personel, Türkiye Cumhuriyeti Emeldi 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) 

32. — 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) 

33. —'- Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanım Hükmünde Kararnameye Bağh 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

34. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müfı 
tüoğîu 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 Çuî-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi vo 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

-~ 5 •-• 27 nci Birleşim 
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X 35̂  — 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 36. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiktik 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) 

X 37. — 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
korları (1/475) (S. Sayısı : 565) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/546) (S- Sayısı: 613) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

X 39. — 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 40. — 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 41. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ve Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve işbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/687) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

X 43. — 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 44. — 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) 

_ 6 _ . 
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X 45. — 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 46, — 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) 

X 47. — 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 48. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimi Ürdün Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/673) (S. Sayısı : 681) (Dağıtma tarihi : 15.7.1994) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Ha'kkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/683) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma tarihi : 6.9.1994) 

. X 50. — 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) 

51'. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştu'ma 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 vo 
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 komis3>-onlan 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 Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Katit/n 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (î/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

56. —- Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üz^re 
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 Ta^n-, 
maz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adsrlet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
24.3.1994) 

59j — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Ya^ar 
Topçu'nun Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen MiUar 
Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun' Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/992) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi :' 24.3.1994) 

60. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekiİleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'm, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişikli]; 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. da
yısı : .148) (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 İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko 
misyonu Raporu (1/341) (S, Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

62. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 1.36) (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. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhanc Askerî Tıp Alıademisi 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 Kanlın Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici vo 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/6273 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi: 4,3.1993) 

66. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kımda Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve'Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433* 
2/395) (S, Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 

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 
(1/508) (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 Tasariûi 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) (Dağılma tarihi: 23.9.1992) 

X 71."—' Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
VÖ Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
î 6.2.1993) 

72. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
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Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta-ı 
'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 Naeitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me< 
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi: 8.2.1993) 

75 i — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

76. -~ Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Rapora (1 /389) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma tarihi: 30.6.1992) 

77. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapık 
ması Hakkında Kanun'TasarısV 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 MUM Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve-Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1 /303) (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

79'a — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'm, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ra (2/80) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 25.2.1992) 

80. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
il77 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 Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı TÜıfc 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savuama Komisyonu Rapora (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

82. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 3(1.7.1970 Tarihli ve 1324 SaV 
yûı 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 Eaşka'nvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'm, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanım Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S, Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25,5.1992) 

84. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaı ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar,, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1 .'6.1992) 

85. — Adıyaman Milletvekili Celâl Küıfcoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayıh 
Türk Silahlı Kuvvtleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kamın Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

86. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'm, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(St Sayısı: 130) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

87,— Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayıh 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

88. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayıh 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunim 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

89. _ Aydm Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayıh 
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 Sayıh 
Türk Kanunu Medenisinde Değişildik Yapılmasına Dair Kanım Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

91 ̂  — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayıh 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

92. —-Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri îç 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 MttletveMli Cemal Şahinin, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak-ı 
iar 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 Oztürk ve 9 Arkadaşının, 7»2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

95E — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) : 

96. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Süahlı 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- Orhun'un, 23.6.1965 Tarih ve ,634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Haklcında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Rapora (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 ve 
Adalet Komisyonu Raporu (İ/428, 3/543) (S, Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

100. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(İ/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi: 5.1.1.1992) 

101. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı vs Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı ; 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992)'. 

102. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa* 
nsı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazj 
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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 Alman Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanım 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. Hekımoğlü İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve. Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

105. — §ırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve i 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 İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
.(S. Sayısı': 220) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992)- -

108. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın,' 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 23 İ) (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 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

11!', — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Rapora (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 
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112,— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanım Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

113. — §ırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka< 
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 26,1.1993) 

114. — girimle Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel.Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi: 26,1.1993) 

115. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûramm 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

İ16. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 

117. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Rapora (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 Kanun" Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendimin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı: 
290) (Dağıtma tarihi: 16:2.1993) 

119a — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
îlaç 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
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S, Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 
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121. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı imar 
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) 

İ22, — 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 Eldenmesi Haklanda Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S..Sayısı : 304) (Dağıtına tarihi :• 4.3.1993) 

123. — İki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

124. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (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. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, lmar„ Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

127. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı: 329) (Dağıtma tarihi: 6.4.1993) 

128. — Samsun Milletvekili llyas Aktaş ve 51 Arkadaşının,- Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Haklanda 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 Değişildik 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 İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli 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 Kanım Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret, ve. Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S, Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993)' 

133. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meolis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

. 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-
ritınunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması va 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma ta
rihi : 22.9.1993) ' ' ' 

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 Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı :. 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.İ993) 

138. — Sivas Milletvekili Abduilatif §ener 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 Emeldi 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 

.Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da» 
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 
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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 §ahin'in9 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değişiriimetsi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993)' 

142.— Manisa Milletvekili Tevfik Dikcr'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. i 2.1993) 

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 ye Adalet Komisyonu Rapora (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 î. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
tekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) • 

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, 2/693) 
(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) (Dağrtma tarihi : 8.2.1994) 
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149. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazt 
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 Tan 
rım, Orman ve Köy işleri 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 .; 17.2*1994) 

154. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

155. — Yükseköğretim Kurumlan 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 Sayılı Kanunun 14 üncü Maddesi ile Eklenen 10 uncu 
Maddesi ile Kanun Kapsamına Alınanların Borçlandırılmalarına İlişkin Kanuna Geçi
ci Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in 
17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 68 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/549, 2/295) (S. Sayısı: 591) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

157. —Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi: 23.2.1994) 

158i — 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) 

163a — 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 Kumlusu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka-ı 
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) 

107. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kara 
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) 

168̂  — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
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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 Rapora (1/657) (S..Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

170. — Silahlı Kuvvetler ihtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Eklen Çıkarılması Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine. Dair Kariun 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 (İ/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

172. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka-
nunuha Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Rapora ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

173. — Şjrnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Alınak İle 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'ın Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

175. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapora (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24,3.1994) 

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, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun 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 Birlimi Kanunu Tasarısı 
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ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

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 
(İ/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. Sayısın : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

183. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutüfk'ün, Ayasofya Camiinin ibadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürökli 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'ın 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) '($. 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 Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1994) 

190. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1 /519, 2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi: 3.6.1994) 
X 191. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekiileri Adana Milletvekili Bekir Sami Da-

çe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
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 MilletVeküi Sami Sözat'ın 7.6.1926 Tarihli ve 904 Sayılı Islahı 
Hayvanat Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Ek
lenmesine Dair Kamun Teklifi ve Tarım, Orman ve Kavisleri Komisyonu Raporu 
(2/İ077) (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 ̂  — îş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 
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196. — 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) 

197i — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
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 Plan 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 Ka'bulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma 
tarihi : 13.10.1994) t-' 

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) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 

X 205. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanın
da Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine, ilişkin 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 Kurumlan ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişildik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (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 
Raporu (1/745) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma tarihi: 21.10.1994) 

209. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ile Siirt eski Milletvekili 
Zübeyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde. Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı :. 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994) 

(*) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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