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I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 
II. - GELEN KAĞITLAR 

III.-YOKLAMALAR 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. -Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, bakanların, yazılı ve söz
lü soru önergelerine verdikleri cevaplara ilişkin gündem dışı konuşması ve 
Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin cevabı 

2. - Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, tütün ekicilerinin sorunlarına 
ve içinde bulundukları ekonomik sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşması 

3. - Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Ara Seçim Kanununun ipta
liyle ortaya çıkan duruma ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı 
Necmettin Cevheri'nin cevabı 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi TBMM Grubunda boş bulunan 

asil ve yedek üyelikler için gruplarınca aday gösterilen milletvekillerine iliş
kin Başkanlık tezkeresi (3/1642) 

2. - Türkiye-AT Karma Parlamento Komisyonunda boş bulunan üyelik
ler için gruplarınca aday gösterilen milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkere
si (3/1643) 
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3. - Avrupa konseyi Parlamenter Meclisi TBMM Grubunda boş bulunan ye- -

dek üyelik için grubunca aday gösterilen milletvekiline ilişkin Başkanlık tezke
resi (3/1644) \9 

4. - (9/22) esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonun çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1645) 19 

V . - ÖNERİLER 20 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 2Q 
1. - Ara Seçim Kanun Teklifinin komisyonda görüşme zamanına ilişkin 

ANAP Grubu önerisi 20 40 
2. — Ara Seçim Kanun Teklifinin komisyonda görüşme zamanına ilişkin RP 

Grubu önerisi 20:37,40 

B) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 67 
1. - Genel Kurulun 19.11.1994 Cumartesi günü de çalışmalarını sürdürme

sine dair kararın kaldırılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 67:68 

VI.-SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 37 

1. - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Sakarya Milletvekili Nevzat 
Ercan'ın, partilerine sataşması nedeniyle konuşması 37:40 

VII.-KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 40 

1. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa 
Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202* 1/76, 1/108) (S. Sa
yısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) 

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

3. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 4« 

4. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayı
s ı : 139) 41 

5. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı: 134) ' 41 

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

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

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

. 9.• - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik 
Yapılması Haldcında 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 Belirlenme
sine Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. 
Sayısı: 691) 

1 1 . - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyal demokrat Halkçı Parti Grup Başkanekili Hatay Milletvekili Nihat Mat
kap'm; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1142) (S. Sayısı: 699) 

12. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Er
can'ın; Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 
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) 

VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, yeni eğitim döneminde karşılaşı

lan bazı sorunlara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'm yazılı ce
vabı (7/4983) 

2. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Konya Devlet Hastanesinde ça
lışan bir doktora ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazılı cevabı 
(7/5056) 

3. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, İstanbul-Baltalimanı Ke
mik Hastalıkları Hastanesi Başhekimine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan 
Baran'ın yazılı cevabı (7/5070) 

4. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, A.Ü.Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesinde okuyan bir öğrenciye türbanlı olduğu gerekçesiyle kimlik verilmediği id
diasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/5286) ^ 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 13.30'da açılarak dokuz oturum yaptı. 

Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, esnaf ve sanatkârların ekonomik sorunlarına; 
Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, yaygınlaşan müstehcen neşriyatın toplumun ahla

kî ve psikolojik değerleri üzerindeki olumsuz etkileriyle, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Ku
rulunun çalışmalarına ilişkin gündem dışı konuşmalanna Devlet Bakanı Necmettin Cevheri cevap 
verdi. 

Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan ve arkadaşlarının; 

içişleri Komisyonunda bulunan (2/759), (2/761) ve (2/766) ile; 

Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan (2/765), 

Esas numaralı kanun tekliflerini geri aldıklarına ilişkin Önergeleri okundu; adı geçen komis
yonlarda bulunan tekliflerin geri verildiği bildirildi. 

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, 
S. Sayılı, kanun hükmünde kararnameye ilişkin kanun tasansı ve yetki kanunu tasarısı ile ka

nun tasarı ve tekliflerinin görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunma
dıklarından ertelendi. 

Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (2/1196,1/773) (S. Sayısı: 720), görüş
melerine geçildi. 

Başkanlıkça, 16.11.1994 Çarşamba günkü 36 ncı Birleşimde İstanbul Milletvekili Coşkun Kır-
ca'nın konuşmasında, istiskal ve istihfaf anlamına da gelebilen "sen sustur Başkan Efendi" cümle
sinin üzüntüyle karşılandığına; 

Ayrıca, Bazı Elkabın Men'ine Dair İnkılâb Kanununa göre de, "Efendi" ve "Paşa" gibi unvan-
lann kullanılamayacağına, 

İlişkin bir açıklamada bulunuldu. 
720 S. Sayılı Kanun Tasarısının görüşmelerine devam edilerek, 34 üncü maddesine kadar ka

bul edildi. 
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Grup başkanyekillerinin de mutabakatı sağlanarak, 

Alınan kaı-ar gereğince, 18 Kasım 1994 Cuma günü saat 13.30'da toplanmak üzere 01.07'de 
birleşime son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Abbas İnceayan İbrahim Halil Çelik 

Bolu Şanlıurfa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kadir Bozkurt Işılay Saygın 

Sinop İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

© 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

18.11.1994 CUMA 

Teklifler 

1. - Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkın
da 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1245) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) 

, (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.1994) 

2. - Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan ve 10 Arkadaşının; 4.11.1994 Tarih ve 2547 Sa
yılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1246) (Mil
lî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geîiş tarihi: 14.11.1994) 

3. - Bartın Milletvekili Koksal Toptan'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
(2/1247) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.1994) 

4. - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 6 Arkadaşının; 1 Ekim 1994 Tarih ve 4044 Sa
yılı 4 Aralık 1994 Günü Milletvekili ve Mahallî İdareler Ara Seçimi Yapılması Hakkında Kanunun 
Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1248) (Anayasa Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.1994) 

5. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın; 1 Ekim 1994 tarih ve 4044 Sayılı 4 Aralık 1994 
Günü Milletvekili ve Mahallî İdareler Ara Seçimi Yapılması Hakkında Kanunun Adının ve Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1249) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 18.11.1994) 

Rapor 
1. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve 

Savunma Sanayii ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonlan raporları (1/767) (S. Sayısı : 740) (Dağıtma 
tarihi: 18.11.1994) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, üniversite son sınıfta kaydı silinen öğrencilere ilişkin 

Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1256) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.11.1994) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Avrupa'da çalışan işçilerin Türkiye'deki ya

tırımlarına İlişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5418) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14.11.1994) 

2. - Zonguldak Milletvekili Necdet Yazıcı'nın, Ereğli Demir-Çelik Fabrikaları Yönetim Ku: 

rulu ile Kamu Ortaklığı İdaresi arasında yapıldığı iddia edilen anlaşmaya ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/5419) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.1994) 

3. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, günlük bir gazetede yayınlanan "ANAP'ın 
Hayali Barajı" başlıklı haberdeki iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/5420) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.1994) 
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4. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, basında yer alan "habur sınır kapısı gelir kay
nağı oldu ama avantalar kime gidiyor" başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/5421) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.1994) 

5. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bazı ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarına iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5422) (Başkanlığa geliş tari
h i : 15.11.1994) 

6.*- Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Bolu'dabir fabrikanın çevreyi kirlet
tiği iddiasına ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/5423) (Başkanlığa geliş tari
h i : 15.11.1994) 

7. - Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, yabancı basında yer alan bir demecine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5424) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.1994) 

8. - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, GAP'a dahil olan elektrik ve sulama amaçlı 
projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5425) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.1994) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 13.30 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa), Işılay SAYGIN (İzmir) 

' : .© _ 
BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 38 inci Birleşimini açıyorum. 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN- Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Salonda hazır bulunan sayın üyelerin, 

işaret buyurmalarını rica ediyorum. -
Pusulayla iştirak edecek sayın arkadaşlarımın, yoklama hitamına kadar salondan ayrılmama

larını rica ediyorum; pusulaları yoklayacağım. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur; 14.15'te yeniden toplanmak 

üzere, Birleşime ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 13.54 

__—, — © — — -
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.20 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER : İbrahim Halil ÇELİK (Şanhurfa), Işılay SAYGIN (İzmir) 

• © — 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 38 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

III. - Y O K L A M A 

BAŞKAN- Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; salonda hazır bulunan sayın üyelerin, 
yüksek sesle işaret işaret buyurmalarını rica ediyorum. 

(Yoklamaya başlandı) 

Abdullah Kınalı?.. Yok. 

ABDULLAH KINALI (Hatay)- Burayadayız Sayın Başkan, görmüyorsun. 

BAŞKAN- Sayın Kınalı, bu gürültü içerisinde mümkündür ki, sesiniz ulaşmamış olabilir. 

ABDULLAH KINALI (Hatay)-Ben demirbaşım Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Sayın Kınalı, demirbaş olmaktan sizi tenzih ederim; Çünkü, "demirbaş" ifadesi eş
ya için kullanılır. Siz devamlı üyelerdensiniz. 

ABDULLAH KINALI (Hatay)- Evet, devamlı gelen biriyim. 
BAŞKAN- Yoklamaya devam ediyoruz. 
Nihat Matkap?.. Yok. 
(Yoklamaya devam edildi.) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur. 
Yoklama sonucunda üye sayımız, bir önceki yoklamadan daha düşük çıkmıştır; o bakımdan, 

saat 20.00'de yeniden toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 14.38 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN : Başkanvckih Mustafa KALEMLİ 
KÂTİP ÜYELER : Cengiz ÜRETMEN (Manisa), Işılay SAYGIN (İzmir) 

_ © _ 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 38 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyo
rum. 

III. - Y O K L A M A 
BAŞKAN- Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda bu

lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

I.- Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'in, bakanların, yazılı ve sözlü soru önergelerine 
verdikleri cevaplara ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin cevabı 

BAŞKAN- Birinci sırada, Sayın Kemalettin Göktaş, bakanların yazılı ve sözlü soru önergele
rine verdikleri cevaplar hakkında, gündem dışı söz istemiştir. 

Sayın Göktaş; buyurun efendim. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başla
madan önce hepinize saygılar sunuyorum. 

Gündem dışı konuma girmeden önce, bir hususa değinmek istiyorum; çünkü, az önce televiz
yon haberlerinde dinlediğim ve çok etkisinde kaldığım bir olayı sizlere açıklamak istiyorum. Sanı
yorum, sizler de, bu konuda benim gibi düşünürsünüz. 

Bildiğiniz gibi, Sırplar, Bihaç'ta uçaklarla napalm bombalan atmak suretiyle büyük bir katli
ama girişmişler, bunun yanında, Saraybosna'da 7 yaşında bir çocuk keskin nişancılar tarafından öl
dürülmüştür. İçler acısı bir vahşet; kadınlar, erkekler, çoluk çocuk ağlıyor ve kaçışıyor; ama, ma
alesef, Batı dünyası suskun, bu vahşete göz yumuyor. Amerika Birleşik Devletleri tek taraflı ola
rak da ambargo kararını kaldırmıştır; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak da bu ambargo kara
rının kaldırılması doğrultusunda bir karar alınması bizler için büyük bir beklentidir. 

. Konuma gelince; İçtüzüğün 94 üncü maddesi gereği, açık ve belli konularda Hükümetten bil
gi alma bakımından soru sorma hakkımız vardır. Biz de milletvekilleri olarak İçtüzüğün 97 nci 
maddesi gereğince sözlü sorularımızı soruyoruz; ancak, bugüne kadar gündemde üç yıldan fazla 
bekleyip cevaplanmayan sorular bulunmaktadır. Burada devamlı sözlü sorularla ilgili gündem 
maddeleri okunmakta; ancak, cevap verecek Hükümet üyesi bulunmadığı için, sorular ertelenmek
tedir. İçtüzüğün 96 ncı maddesi gereği Başbakanlığa veya ilgili bakanlığa Gönderilen yazılı soru
lara yirmi gün içinde cevap verme zorunluluğu olduğu halde, şahsen benim takriben bir yıldan faz
la zamandan beri cevap alamadığım sorularım mevcuttur. Genellikle Hükümet süre konusunda 
İçtüzüğe uymamaktadır. Ayrıca, sorulan sorulara cevap da verilmemektedir. 
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Bunun için en son örnek olarak şunu gösterebilirim: Başbakan Sayın Çiller'in mal varlığıyla 
ile ilgili olarak 19.6.1994 tarihinde sonnuş olduğum sorulara, 5.9.1994 tarihinde cevap gönderil
di; yani, yirmi gün içerisinde gönderilmesi gereken cevap, üç ay içinde gönderildi; 9 soru soruldu, 
sorulara cevap verilmedi. Verilen cevaplarsa, "TEK'te yapılan Grup toplantısında sorularınızın ce
vabı var. Ayrıca, Meclis Başkanlığındaki dosyada da cevabı varolup, bu konudaki iddialar, saadet 
zinciri kırılanların asılsız iddalarıdır" gibi, gayri ciddî cevaplardır. Kastedilen insanların saadet zin
ciri kırılmadı; yalnızca, vergisini dürüstçe ödeyen dar gelirli esnafın, işçinin, memurun, emeklinin, 
dulun, yetimin, kolunu kanadını kırdınız. 

Sayın Başbakana sorduğum sorulara ilişkin olarak 5.9.1994 tarihinde Sayın Bekir Sami Daçe 
imzasıyla gelen yazıda, maalesef sorularımın cevabı yoktur. Ben, bunu, Meclise, milletvekiline 
karşı bir umursamazlık olarak telakki ediyor, bundan böyle, Hükümete sorulan soruların cevabının 
zamanında ve net bir şekilde verilmesini arz ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Göktaş. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Bekir Sami Daçe; buyu

run efendim. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

değerli milletvekilimizin konuşmasını hep beraber dinledik. Konuyu, Meclis kürsüsüne getirdiği 
için, kendilerine teşekkür ediyorum. 

Önce, Sayın Başbakanın mal varlığıyla ilgili olarak, kendilerinin verdikleri soru önergesine, 
Sayın Başbakanın beyanlarının kamuoyuna yansıdığını ve Parlamentoya da intikal ettirildiğini bil
dirmek suretiyle cevap verdik. Üstelik, bu cevabı, kendilerine ben verdim. Hemen akabinde, bu ko
nuyla ilgili Meclis Araştırması kuruldu ve faaliyete geçti. Bu itibarla, arkadaşımın, Meclis Araştır
ması Komisyonunun konusu olan bir noktada, kendisine cevap verilmediği şeklinde bir iddianın 
içerisinde olmasını, yeterince haklı bir düşünce saymadığımı ifade etmeliyim. 

Sözlü sorulara ve yazılı sorulara cevap verilmediği iddiasına gelince; eğer arkadaşlarım izin 
verirlerse, bir mukayese yapmak istiyorum: 

19 uncu Dönemin 4 üncü Yasama Yılı tamamlanmamış olmasına rağmen, 18.11.1994 tarihi 
itibariyle, verilen yazılı soru önergesi sayısı toplam olarak 5 417'ye ulaşmıştır. Bu, -4 üncü Yasa
ma Yılı toplamı olarak- 18 inci Dönemin 2 202 adet olan önerge sayısından, 3 215 adet daha fazla 
bir rakamı ifade etmektedir. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)- Hep ANAP dönemiyle mi kıyaslayacağız Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla)- Kıyaslayacağız ki, rakamları öğrenir

seniz, rakamları bilebilirseniz, belki, daha doğru bir sonuca varırsınız diye umuyorum. 
MAHMUT ORHON (Yozgat)- Soru sorulmasına mahal yokmuş, onun için sorulmamış. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla)- Bir saniye... Arz edeyim. Lütfen... 
Bu denli büyük artışa rağmen, cevaplama oranı, toplam 4 681'le, yüzde 86'ya ulaşmıştır. Bu 

oran, 18 inci Dönemin 4 üncü Yasama Yılının tamamı için yüzde 43'tür. Cevaplanan önerge sayı
sı, 18 inci Dönemin tamamından 3 728 adet daha fazladır. 3 üncü Yasama Yılında gelen 3 089 adet 
yazılı soru önergesinden, 2 689'u cevaplandırılmış ve cevaplandırma oranı yüzde 93'e ulaşmıştır. 
Bu oran, 18 inci Dönemin 3'üncü Yasama Yılı için yüzde 58'dir. 
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Sözlü soru önergelerine gelince; 18.11.1994 tarihi itibariyle, dört yasama yılı toplamı olarak 
verilen sözlü soru önergesi 1 250 adettir. Bu sayı, 19 uncu Dönemin 4 üncü Yasama Yılı henüz ta
mamlanmamış olmasına rağmen, 18 inci Dönemin 4 yasama yılı toplamına eşit bulunmaktadır. 

18.11.1994 tarihi itibariyle, 1 250 sözlü soru önergesinden 244 adedi, yani yüzde 19,5'i cevap
landırılmış; düşen ve geri alınanlarla birlikte, işlem gören som sayısı 661'e, yani yüzde 53'e ulaş
mıştır. 18 inci Dönemin tamamında, 1 255 sözlü sorudan 98 adedi cevaplandırılmış ve cevaplama 
oranı yüzde 8'de kalmıştır. İşlem gören soru sayısı ise, 486 olarak, yüzde 39'a ulaşmıştır. 

3 üncü Yasama Yılında gelen 205 adet sözlü soru önergesinden 48'i cevaplandırılmış ve ce
vaplama oranı yüzde 23'e çıkmıştır. 18 inci Dönem 3 üncü Yasama Yılında ise, gelen 393 önerge
den 40 tanesi cevaplandırılmış ve cevaplama oranı yüzde 10 olmuştur. 

Değerli arkadaşlarıma şunu özellikle ifade etmek istiyorum; bununla demek istemiyorum ki 
"murakabe, denetim konusunda Parlamentonun çalışmaları yeterlidir, yeterli düzeye ulaşmıştır" 
sözlerim bu şekilde kabul edilmesin; ama, geçmiş dönemlerden çok daha fazla denetime saygılı ol
duğumuzun ifadesini burada ortaya koymak istiyorum. 

Yapılacak tek şey vardır; bu istikamette denetimi daha müessir bir şekilde sağlamak için İç
tüzükte yeterli müeyyideler getirilmediği takdirde, bu şikâyetler devam edecektir. Bu şikâyetleri el-, 
birliğiyle ortadan kaldırmak mecburiyetindeyiz. Bunun da yolu, İçtüzüğün bir an önce değiştiril
mesinden geçmektedir. 

Saygılarımla bilgilerinize arz ediyor, teşekkür ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Bu, cevap olmadı ki. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündem dışı konuşma cevaplandırılmıştır. 

2. - Manisa Milletvekili Faruk Saydam'in, tütün ekicilerinin sorunlarına ve içinde bulunduk
ları ekonomik sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN - Gündem dışı ikinci konuşmayı, tütün ekicilerinin sorunları konusunda Manisa 
Milletvekili Sayın Faruk Saydam yapacaklardır. 

Buyurun Sayın Saydam. (ANAP sıralarından alkışlar) 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tütüncünün hiç bitme
yen, bugün de artan, derdinden bahsetmek üzere huzurunuzdayım. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Bugün, 600 bin aile geçimini tütün ziraatı yaparak sağlamakta; ülkemizde 3 milyon 800 bin 
dekar arazide tütün ekilmekte olduğuna göre, aile başına yaklaşık 6 dekar arazi düşmektedir. 

Tütün ekimine umudunu bağlayan bu çiftçiler, bu Hükümet zamanında perişan durumdadırlar. 
Mahallî seçim öncesi çıkarılan kota uygulaması, seçimlerle yavaşlatılmış, seçimden sonra ise en 
katı şekilde uygulanmaya başlamıştır; hem de en acımasız ve adil olmayan şekilde, taban arazi dı
şında, en kaliteli tütün yetiştiren kır arazide bile. Bizim 6.5 dolar verdiğimiz tütüne, 2 doları bile 
çok gören bu Hükümet, çiftçi dostu olarak kendini takdim edebilmektedir. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)-Allahın gübresi 650 bin lira; 
FARUK SAYDAM (Devamla)- Batman'da, 1992'nin tütün parasını hâlâ alamayan tütüncüler 

mevcuttur. Denizli ve Tavas'ta avanslarını alamayan tütüncüler ile uygulanan katı ve adil olmayan 
kota yüzünden, Manisa ve civarında en kaliteli tütünü yetiştiren Akhisar, Gördes ve Kırkağaç'lı tü
tüncüler dertliler. 
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Balya başına verilen 50 bin lira avans ile ilaç ve gübreden 3 ay sonra verileceği vaat edilen 
vergi iadesi için -ki, geçen yıl için ilaçta vergi iadesi, ancak bir yılda ödenebilmişti- ziraat odala
rında belge toplayarak, yazılma bekleyen gariban çiftçilerimizin derdine kim çare bulacaktır? 

Ayrıca, kotada geçmiş son 3 yıl baz alındığına göre, askerde olup gelen evli genç kota alamı
yor; yani, baba, toprağım ekemeyecek mi; buna çare bulunmalıdır. 

Yüzde 600 artan ziraî ilaç ve gübre fiyatları, bu Hükümetin, ne kadar çiftçi dostu olduğunu-
nun birer göstergesidir. Ziraî Donatım Kurumunda bir torba gübre 425 bin liradır, "yüzde 30'u ver
gi iadesi olarak 3 ay sonra ödenecek" deniyor. Sermayesi olmayan bu küçük çiftçi, tütüncü ailesi 
bu parayı nasıl bekleyecektir; gübreyi çiftçiye şimdiden yüzde 30 daha ucuz olarak vermek müm
kün değil midir? 

"Kota uygulanacak" diyorsunuz; o halde, hani telafi primi; "tütün ekmeyin" diyorsunuz; hani 
alternatif ürün? Ekilmiş olan, bu kısıtlamaya tabi, almayacağınızı ilan ettiğiniz tütünü bu yıl çiftçi 
ne yapacak ? Hiç olmazsa, primli telafi sistemini üç yıla yaymanız daha iyi olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, tütüncü, bu adil olmayan ve her arazi tipinde uygulanan kotadan, kısıt
lamadan şikâyetçi ve mustariptir. 

Sayın Murat Karayalçın, adaylığım ilan ettiği Adıyaman'da, halka " kotayı kaldıracağız" de
miş. Bu doğruysa, kota her yerde kaldırılmalıdır. Aksi halde, Adıyaman tütüncüsü şanslı, diğer böl
ge tütüncüleri kaderine mi küssün; olur mu böyle şey. 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır)-Özel kota kaldırma olur mu? 
FARUK SAYDAM (Devamla)- Bu kota, kısıtlama ıstırabına çare bulunmasını, adil ve telafi 

edici imkânlar da gözönüne alınarak, uygulamaların buna göre yapılmasını istiyoruz. 

Bana söz veren Sayın Başkana saygılarımı ve şükranlarımı arz ediyorum.(ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Saydam. 
3. - Sivas Milletvekili AbdüUaiif Şener'in, Ara Seçim Kanununun iptaliyle ortaya çıkan duru

ma ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı 
BAŞKAN- Gündem dışı üçüncü sırada, Sivas Milletvekili Sayın Abdüllatif Şener, Ara Seçim 

Kanununun iptaliyle ortaya çıkan boşluk konusunda Yüce Meclise görüşlerini arz edecekler. 

Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepimizin bildiği gibi, 4 . 

Aralık ara seçimleriyle ilgili kanunun 2 nci maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. 

Bunun üzerine, Yüksek Seçim Kurulu, 4 Aralık ara seçimleriyle ilgili seçim iş ve işlemlerini, 
yeni bir kanunî düzenleme yapılıncaya kadar durdurdu. Böylece, 4 Aralık ara seçimleriyle ilgili bir 
tartışma ortamına girilmiş bulunmaktadır. Bu ortamın sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi 
için, 4 Aralık ara seçimlerini ortaya çıkaran şartları, koşulları tekrar hatırlamakta fayda olduğu ka
naatindeyim. 

Bildiğiniz gibi, ülkenin içerisinde bulunduğu durum, 4 Aralık ara seçimleriyle ilgili kararın 
alınmasını gerektirmişti. Bu ortamda, medya, yazılı ve görsel yayın organları, sürekli olarak, Tür
kiye gündemine, bir genel seçimi sokmuşlardı. Böylesine yoğun bir seçim ortamının tartışıldığı 
günlerde, İktidar partileri, artık seçimi, Türkiye'nin gündeminden çıkarmak gerektiğine inandılar. 
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Bunu, muhalefet partilerinin talepleri, istekleri ve görüşleri de yönlendirdi. Neticede, bir genel se
çim değil, bir ara seçim yapılması yönünde İktidar kanadında bir temayül meydana geldi. 

Bunun üzerine, bildiğiniz gibi, 4 Aralık ara seçimleriyle ilgili kanun, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine geldi. Konu, ilgili komisyonda görüşülürken, verilen önergelerle, Anayasaya açık bir şe
kilde aykırı olan bir cümle, bu madde metnine yerleştirilmiş oldu. Burada, bir kısım vatandaşları
mızın seçme hakkı elinden alınıyordu. Halbuki, Anayasamıza göre, her vatandaşın seçme ve seçil
me hakkı vardı; bu hakkın kanunla ellerinden alınması mümkün değildi. 

Konu, Genel Kurula geldi. Genel Kurulda, acaba bu maddeyle kastedilenin gerçekten bazı seç
menlerin seçme hakkının elinden alınmasına yol açabilecek şekilde tanzim edilip edilmediği tartı
şıldı, görüşüldü; fakat, maalesef gerek DYP gerek SHP gerekse Anavatan Partili milletvekillerinin 
ittifakıyla, Anayasaya açık bir şekilde aykırı olan 2 nci madde bu Mecliste kabul edildi. 

Refah Partisinin konuyu, Genel Kurulda tartışılırken gündeme getirmesine, bu konuda düzelt
me yapan bir değişiklik önergesini takdim etmesine rağmen, maalesef, DYP, SHP ve Anavatan 
Partisi oylarıyla Anayasaya aykırı bu metin Meclisten geçmiştir. 

Bunun üzerine 93 milletvekilinin imzasını taşıyan bir taleple Anayasa Mahkemesinde iptal da
vası açılmıştır. Bu konuda Refah Partimiz öncülük etmiştir; doğrudan doğruya insanların seçme 
hakkının ihlal edildiği kanaati içerisinde. Her ne kadar bazı milletvekillerinin, buradaki imzalar 
hakkında söyledikleri sözler kamuoyunda, basın yayın kuruluşlarında dile getirilmişse de, burada 
şunu ifade etmek istiyorum; bu imzalardan dolayı imzası bulunan her arkadaşımızın iftihar etmesi, 
gurur duyması gerekmektedir. (RP sıralarından alkışlar) 

Bu, utanılacak bir durum değildir, gurur duyulacak, onur duyulacak bir konudur; çünkü, seç
me hakkını iade ediyorsunuz. Seçme hakkı gasp edilen insanlara seçme hakkını veriyorsunuz; bu 
hakkı verirken onurlanmak lazımdır, gurur duymak lazımdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri)- O insanların sayısı 1 milyon. 

BAŞKAN-Buyurun efendim. 
ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas)- 1 milyon seçmene seçme hakkını verirken, yanlışlıkla,,bil

meden imza atıldığı şeklindeki açıklamaların doğru olmayacağı kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlar, Anayasa Mahkemesinin oybirliğiyle aldığı karar neticesinde anayasaya ay
kırı olan bu madde iptal edilmiştir. 

Şimdi gündemimizde, "ne olacak" tartışması vardır. Türkiye gündemine yine uzun bir süre se
çim takvimini getirip, yapılacak bütün işleri tıkamanın doğru bir şey olduğu kanaatinde değiliz. 
Türkiye'nin, böylesi bir ortamda sorunlarını artırması ve içinden çıkılmaz bir duruma düşmesi, ül
kemizin menfaatlarına aykırıdır. Sorunlar biriktikçe ağırlaşmakta ve ağırlaştıkça da siyasî iktidar
lar bu sorunları çözebilme güçlerini kaybetmektedirler. 

Seçim tartışmalarının bir tarafa bırakılması lazımdır. Ülke meselelerinin çözümü içirt seçim 
tartışmalarının yapılmadığı bir ortama ihtiyaç vardır. İşte, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekono
mik sorunlar, değerli arkadaşlarımın yakinen takip ettiği bir noktadır. 

Bunun dışında, dış politika konuları, terör konusu, demokratikleşme konusu, bunların hepsi, 
ülkemizin önünde aşılması gereken sorunları karşımıza çıkarmaktadır. 
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Böylesine bir ortamda, yine, sürekli seçimi, seçim takvimini tartışmakla hiçbir yere varama
yız. Bu sebepten dolayı, bu seçim tartışmalarının bir an önce bitmesini diliyoruz ve bu bakımdan 
bir seçim takviminin belirlenmesinde fayda görüyoruz. Bunun büyük bir ihtiyaç olduğunu da bu
rada bulunan bütün arkadaşlarımın kabul edeceğini, benimseyeceğini biliyorum, en azından buna 
inanıyorum ve bu duygular içerisinde Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

- BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Şener. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere Devlet Bakam Sayın Necmettin Cevheri; buyu

run efendim. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Sayın Başkan, Yüce Meclisin sa

yın üyeleri, saygıdeğer arkadaşlarım; bugün burada Refah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Millet
vekili Sayın Abdüllatif Şener'in gündem dışı konuşmasıyla, bize, ne tarafından bakarsanız bakın, 
içinde samimiyetin bulunmadığı, seçim gibi önemli bir konunun, seçim gibi son derece önemli bir 
konunun... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Yakışmıyor sana Sayın Bakan. Böyle konuşamazsın. 

BAŞKAN-Sayın Kazan, biraz sonra... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Samimi olan insanlara "samimiyetsiz" diyemezsin. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- ... demokrasinin hayatı ve ruhu 

olan bir konunun, nasıl bir basit siyasî manevraya alet edildiğini hep beraber ibretle seyrediyoruz... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Neye alet ediliyormuş? 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Şimdi, burada 4 Aralıkta yapılama
yan seçimlerin, 4 Aralıkta yapılamayacağı, vatandaşın iradesini gerçeğiyle yansıtamayacağı gibi 
bir gerekçeyle Anayasa Mahkemesi tarafından bir maddesi iptal edilmiş olan kanunun burada mü
zakeresi sırasında bir parti, o Anayasaya aykırı olan önergeyi veriyor, diğer parti bunu Anayasa 
Mahkemesine götürme sebebi yapıyor ve ondan sonra her ikisi de ara seçim için burada elele ve
rerek, 11 Aralık gibi bir tarihi belirtiyorlar... (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

ENGİN GÜNER İstanbul)- Önergeyi kabul etmişsiniz. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)- Önergeye 7 milletvekiliniz de imza atmış, bu 7 milletveki-
linizi dışladınız mı? 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Seçimden kaçıyorsunuz. 

BAŞKAN-Lütfen, sayın milletvekilleri... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Sayın başkan, değerli arkadaşla
rım; ne çağrılması ne bağnlması, bu işin arkasındaki samimiyeti, samimiyetsizliği ve bu işin arka
sındaki basit manevrayı örtmeye yetmez. 4 Aralıkta yetişmeyen, 4 Aralıkta yetişmeyeceği için de 
vatandaşın iradesini belirtemeyeceği gerekçesiyle başvurulan ve iptal edilen bir seçim; acaba bir 
hafta içerisinde bu önemli sebepler, bu önemli mahzurlar ortadan nasıl kaldırılacak? Seçimi gün
deme getiren Doğru Yol Partisi ve Hükümet partileridir. 4 Aralık seçimlerini gündeme biz getirdik 
ve burada 4 Aralık seçimlerinden kaçmak için maalesef bir çare aranmıştır... 

H.FECRİ ALPASLAN (Ağrı)-Kaçan namert! 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa)- Kaçmayız. (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, lütfen,efendim. 
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DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Sayın Pakdemirli, bu sıralar gün
lerdir boştu, özelleştirmeyi hep beraber konuştuk, hep beraber yapacaktık. Bu bomboş sıralara otur
mayacak olan, koridorda oturmak için acaba buraya adam getirmekle, seçim yaptırıp da, buraya 
milletvekili getirtmekteki telaşınız nedir? (DYP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA PARLAK (Rize)-Sizinkiler neredeydi? 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Günlerce değil, aylarca bu Mecli

si çalıştırmamak için aylarca, bu Meclisi çalıştırmamak için, elele vererek elinizden geleni yaptı
nız; ondan sonra, bu boş sıralara oturmak için değil, koridorda oturmak için, adam getirmenin te
laşına girdiniz. (ANAP sıralarından gürültüler, DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, seçim demokrasinin çok önemli bir meselesidir. Demokrasinin ruhudur, 
demokrasinin ciğeridir; eğer, burada, samimiyetle hareket ediliyorsa, aralık ayının sonunda, bu 
memlekette seçim yapılamaz... 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)-Senin de işine gelmez. 

NABİ POYRAZ (Ordu)-Kaçmayın. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Bu Meclisin bütçeyi çıkarması 

Anayasamn emridir. Bütçeyi çıkarmayacaksınız, ondan sonra gideceksiniz seçim yapacaksınız ve 
seçtirdiğiniz mebusları da, getirip burada, obstrüksiyonda kullanacaksınız... Yok öyle şey! 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)-Kaçan namerttir! 

MUSTAFA PARLAK (Rize)-Senin 180 milletvekilin nerede? 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Otururuz, beraber... Sayın Meclis 
Başkanı Yüksek Seçim Kurulu Başkanını ziyaret etmiştir. Yüksek Seçim Kurulu Başkanının açık 
beyanı var; "24 gün değil, 25 günden önce bu güncelleştirilmenin yetiştirilmesi mümkün değildir" 
diyor. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, Meclis Başkanının 
üzerinde değildir. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- O zaman, güncelleştirilme yapıl
masından sonra, şubat ayında, mart ayında seçim yapılmaz, nisanda, mayısta gideriz seçime...(DYP 
sıralarından alkışlar) 

NABİ POYRAZ (Ordu)-Kaçmayın... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- ...eğer, dahası varsa, gerekirse, bu 
Meclisi de yenilemek için seçime gideriz. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ENGİN GÜNER (İstanbul)-Kaçmayın, kaçmayın... 
ALİ ER (içel)-Yürek varsa, genel seçim... 
BAŞKAN- Sayın Er, lütfen...(DYP ve ANAP sıralarından karşılıklı konuşmalar) 
ENGİN GÜNER (İstanbul)-Kaçıyorlar, Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, bu şekilde, müzakereleri yürütemeyiz...(Gürültüler) 
Sayın milletvekilleri, rica ediyorum; bu şekilde, müzakereleri yürütemeyiz. Lütfen efen

dim—Lütfen sakin olun. 
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ADİL AYDIN (Antalya)-Köylere giremediniz, köylere... 
BAŞKAN- Sayın Aydın... Sayın Aydın...Lütfen... (Gürültüler) Oturun efendim, oturun lütfen; 

sakin olun. 
ADİL AYDIN (Antalya)-Sayın Başkan, bir şey yok. 

BAŞKAN- Ben duyuyorum Sayın Aydın. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Sayın Başkan, müsaade cdermisiniz. 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, gündem dışı konuşmaya cevap vermek 

üzere kürsüye gelen Sayın Bakan, Anavatan Partisini, birtakım entrikaların içinde bulunmakla ve 
samimiyetsizlikle suçladı. Açık bir sataşmadır. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- "Entrika" kelimesini kullanmadım. 
BAŞKAN-Bir dakika, Sayın Bakan... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Hâlâ yerinden de sataşıyor; onun için... 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa), "Entrika" kelemisini kullanmadım. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Samimiyetsizlikle suçladınız. 
BAŞKAN- Bir dakika, Sayın Bakan... Bir dakika, efendim. 
Sayın Bakan, "entrika" kelimesini kullanmadınız, ben de takip ettim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- "Manevra" kelimesini kullandı; nedir yani. 
BAŞKAN-Bir dakika efendim, bir dakika... 
Sayın Bakan, "samimiyetsiz" kelimesini kullandınız mı efendim; ben takip edemedim? 

(ANAP sıralarından "kullandı" sesleri) 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Kullanmadım. (ANAP sıralarından 

"manevra dedi" sesleri) 

BAŞKAN- Bir dakika efendim... Bir dakika... 
Sayın Bakan, "samimiyetsiz" kelimesini de kullanmadığım ifade ettiler. 

Zabıtlan getirteceğim; eğer, Sayın Bakan böyle bir kelime kullanmışsa, Sayın Korkmazcan'a 
söz vereceğim efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-"Manevra" dedi efendim. 

BAŞKAN- Lütfen, efendim... Söz vereceğim size. Lütfen Sabırlı olun. Söz vereceğim... Ver
meyeceğim demedim; ama, zabıtlara bakacağım. • y . 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Sayın Başkan... 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Şener. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, "samimiyetsiz" sözcüğü üzerine söz vereceği
nizi belirttiniz. 

BAŞKAN-Evet. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- "Samimiyetsiz" sözcüğünü, benim hakkımda, ilk cümlesin
de söyledi. 

- 17 -



T.B.M.M. B : 3 8 18 .11 .1994 0 : 3 

BAŞKAN- Sayın Şener, zabıtları getirttiğimde, o söz varsa, size de aynı şekilde sataşmadan 
dolayı söz veririm efendim. 

DURMUŞ FÎKRİ SAĞLAR (İçel)- "Samimiyetsiz" kelimesi sataşma olur mu? 
BAŞKAN-Sayın Sağlar, bir müracaatınız mı var? Affedersiniz, duyamadım. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel)- "Samimiyetsiz" sözünün sataşmayla ilgisinin ne olduğunu 

anlayamadım. 
H. FECRİ ALPASLAN-(Ağrı)-Size göre olmayabilir; ama, bize göre var. 
BAŞKAN- Efendim bir iddia var; zabıtları getirtip bakacağım. (DYP sıralarından "sataşma 

yok" sesleri) 
Müsaade edin, takdiri Başkanlığa ait olsun. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar ve cevaplan tamamlanmıştır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER • • ' ' 
1. - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi TBMM Grubunda boş bulunan asil ve yedek üyelik

ler için gruplarınca aday gösterilen milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1642) 
BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tezkereleri vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunca, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi TBMM Gru

bunda boş bulunan asil üyelik için Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş ve boş bulunan yedek 
üyelik için Hakkâri Milletvekili Esat Canan aday gösterilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesi uyarınca, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunca Avrupa Konseyi Parlamen
ter Meclisi TBMM Grubunda boş bulunan asil ve yedek üyelikler için gösterilen adaylar Genel Ku
rulun bilgilerine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. - Türkiye AT Karma Parlamento Komisyonunda boş bulunan üyelikler için gruplarınca 

aday gösterilen milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1643) 
BAŞKAN-Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunca, Türkiye-AT Karma Parlamento Komisyonunda boş 
bulunan üyeliklere Kars Milletvekili Mehmet Alp ve Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kahraman 
aday gösterilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış ilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesi uyarınca, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunca Türkiye-AT Karma Parla
mento Komisyonunda boş bulunan üyelikler için gösterilen adaylar Genel Kurulun bilgilerine su-

Hüsamcttin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. -Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi TBMM Grubunda boş bulunan yedek üyelik için 
grubunca aday gösterilen milletvekiline ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1644) 

BAŞKAN- Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulana 
Anavatan Partisi Grubunca, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi TBMM Grubunda boş bu

lunan yedelç üyelik için İzmir Milletvekili Süha Tanık aday gösterilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Ka

nunun 2 nci maddesi uyannca Anavatan Partisi Grubunca Avrupa Konseyi TBMM Grubu yedek 
üyeliği için gösterilen aday Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. - (9/22) esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma 

süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (311645) 
BAŞKAN- Hayalî ihracat iddialarıyla ilgili olarak kurulan (9/22) esas numaralı Meclis Soruş

turması Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına dair bir tezkere yardır; okutup oylarınıza su
nacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hayalî ihracat iddialarının üzerine gitmeyerek devletin zarara uğramasına sebebiyet verdikle

ri iddiası ile, Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
eski Bakanları Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet eski Bakanı Yusuf 
Bozkurt Özal haklarında TBMM Genel Kurulunun 17.5.1994 tarihli 104 üncü Birleşiminde Ana
yasanın 100 üncü maddesi uyannca kurulması kabul edilen Soruşturma Komisyonumuz; soruştur
masını ilk iki aylık çalışma süresi içinde tamamlayamamış bulunduğundan, soruşturmasını bitire
bilmesi amacıyla, 22.11.1994 tarihinden geçerli olmak üzere Genel Kuruldan iki aylık yeni bir ça
lışma süresi verilmesi için talepte bulunulmasına, 16.11.1994 tarihli 5 inci Birleşiminde karar ver
miştir. 

Karar gereğince; Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca, Komisyonumuza 22.11.1994 tari
hinden geçerli olmak üzere iki aylık yeni bir çalışma süresi verilmesi için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. ' A. Yalçın Öğütcan 
Adana 

Komisyon Başkanı 
BAŞKAN- Tezkereyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş

tir. 
Anavatan Partisi ve Refah Partisi gruplarının İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş öne

rileri vardır; önerileri önce, ayrı ayrı okutacağım, daha sonra da birlikte işleme koyacağım. 
Sayın milletvekilleri, galiba, bürokrat arkadaşlarımızın dosyaları arasında bir karışıklık var; 

önerileri bulabilmek için, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 20.58 

— Q . 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 21.02 

BAŞKAN : Başkanvckili Mustafa KALEMLİ 
KÂTİP ÜYELER : Cengiz ÜRETMEN (Manisa), Işılay SAYGIN (İzmir) 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 38 inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açı
yorum. 

V.-ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. - Ara Seçim Kanun Teklifinin komisyonda görüşme zamanına ilişkin ANAP Grubu önerisi 

\ 2.-Ara Secini Kanun Teklifinin komisyonda görüşme zamanına ilişkin RP Grubu önerisi 
BAŞKAN- Biraz önceki oturumda ifade ettiğim şekliyle, Anavatan Partisi ve Refah Partisi 

Grupları tarafından İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilen 2 ayrı önergeyi, önce geliş sırasına 
göre okutup, birlikte işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 18.11.1994 Cuma günü (bugün) yaptığı toplantıda; siyasî parti grupları 
arasında görüş birliği sağlanamadığından, aşağıdaki önerimizin Genel Kurulun onayına sunulma
sını, İçtüzüğün 19 uncu maddesinin son fıkrası uyarınca arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 
Hasan Korkmazcan 

ANAP Grup Başkanvekili 

Öneri: 
1 Ekim 1994 tarih ve 4044 sayılı, 4 Aralık 1994 Günü Milletvekili ve Mahallî İdareler Ara Se

çimi Yapılması Hakkında Kanunun Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifinin Başkanlıkça havale edildiği Anayasa Komisyonundaki görüşmelerine 48 saat geçmeden 
başlanmasının, İçtüzüğün 37 nci maddesi gereğince Komisyona tavsiye edilmesi önerilmiştin 

BAŞKAN- Diğer öneriyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4 Aralıkta yapılması gereken ara seçimlerin 11 Aralıkta yapılmasına dair kanun teklifimizin, 
İçtüzük hükümlerine göre, komisyonda, 48 saat beklenilmeden görüşülmesi için Danışma Kurulu
na yapmış olduğumuz müracaat İktidar Grupları tarafından kabul edilmediğinden, Genel Kurula 
sunulması zarureti hâsıl olmuştur. 

İşbu kanun teklifinin 48 saat beklenilmeden ilgili komisyonda görüşülmesi hususunun Genel 
Kurulun oylarına sunulmasını İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre saygılarımla arz ederim. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

RP Grup Başkanvekili 

BAŞKAN- Her iki önergeyi birlikte işleme koyacağım. 
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Önerge lehinde, Saym Hasan Korkmazcan ve Sayın Şevket Kazan; aleyhinde, Sayın Aydın 
Güven Gürkan ve Sayın Nevzat Ercan söz istemişlerdir. 

Buyunın Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 4 Aralık 1994 ta

rihinde ara seçimler yapılmasına dair 4044 sayılı Kanun halen yürürlükte bulunmaktadır; bu kanu
nun sadece 2 nci maddesinin ikinci fıkrası Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bölüm, ne kanunun yürürlükten kalkması sonucunu doğur
muş ne de kanunun şu ana kadar işlemiş olan seçim takviminde doğurduğu sonuçlan ortadan kal
dırmıştır. Önce, bu gerçeği tespit edelim. Yani, 4044 sayılı Kanun çıktığı tarihten bugüne kadar 
Türkiye'de birtakım işlemler yerine getirilmiş, mesela, partilerin aday tespitleri yapılmış, seçimde 
kullanılacak oy pusulalarının sıraları belirlenmiş, daha da önemlisi, Yüksek Seçim Kurulu tarafın
dan bir seçim takvimi belirlenmiş ve bu seçim takvimi de işleyerek birtakım hukukî sonuçlar do
ğurmuştur. 

Şimdi, bu noktada, Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra ne olmuştur; Anayasa Mah
kemesinin iptal karan, seçimlerin iptal hükmüyle oltadan kaldırılan seçmen kütüklerinin güncelleş
tirilmesi, konusundaki uygulamaların yenilenmesi, yeniden Anayasa Mahkemesinin gerekçeleri 
doğrultusunda yeniden düzenlenmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. 

Bu zoranluluk iki türlü ortadan kaldırılabilirdi: 
Birincisi, Yüksek Seçim Kurulu, halihazırda yürürlükte olah 2 nci maddenin birinci fıkrasına 

, dayanarak ve genel hükümlere göre, güncelleştirme işlemini yeniden yapmak üzere bir takvim be
lirleyebilirdi ve şu kendi belirlediği takvimde olduğu gibi, sekiz gün içinde bunu bitirmesine de fi
ilî imkân vardı; ama, Yüksek Seçim Kurulu bu yola başvurmadı, onun yerine, ikinci çözüm şekli 
diyebileceğimiz, belki Meclisçe daha uygun bir çözüm bulunur düşüncesiyle, konunun Yüce Mec
lisçe çözümlenmesi eğilimini ortaya koyan bir karar açıkladı. Şu anda, mesele Yüce Meclis tara
fından çözümlenecektir. 

Biz, bu çözümü kolaylaştımıak amacıyla, bir kanun teklifi hazırlamış bulunuyoruz. Kanun 
teklifimiz, mevcut 4044 sayılı Kanunu ortadan kaldırma amacı taşımamaktadır; sadece, 4044 sayı
lı Kanunda, Anayasa Mahkemesince iptal edilen hükmün boşluğunu doldurma amacı taşımaktadır. 

İkinci bir özelliği var teklifimizin; mademki Yüksek Seçim Kurulu, bize göre fiilen imkân da
hilinde olduğu halde, 4 Aralık seçimlerine yetişecek bir takvimi belirlemekten vazgeçmiş, kararın
da da bunu açıklamıştır; o zaman, Yüksek Seçim Kuruluna bir hafta daha süre kazandıracak bir se
çim tarihi önenniş bulunuyoruz. Bu seçim tarihi 11 Aralık günüdür. 

Değerli arkadaşlarım, Yüce Meclis, ara seçim yapmaya karar vermiş, bunun için bir kanun çı
karmış, bu kanun halen yürürlüktedir. Bu kanunun, işleyişinde fiilî bir zorluk meydana gelmişse, o 
zorluğu en yakın zamanda bertaraf etmek, gene Yüce Meclisin kararıyla olmalıdır, Yüce Meclisin 
görevidir. Biz, bu görevin kolaylaştırılması amacıyla teklif getirdik ve tabiatıyla zaman kaybetme
mek bakımından da, teklifimizin, 48 saatlik süre beklenmeden Anayasa Komisyonunda ele alınma
sını öneriyoruz. Eğer, bugün, Meclisimiz, saat 15.00'te toplanabilseydi, şu anda işleme konulmuş 
olan önergemiz o zaman işleme konulsa ve karar alınsaydı, belki, şu anda, Anayasa Komisyonu
muz, bizim kanun teklifimiz hakkında bir karar vermiş olacaktı ve belki, akşam oturumunda Genel 
Kurulumuz bu kanun teklifini kabul edecek ve gece, mükerrer Resmî Gazetede yayımlanmak su
retiyle kanunu yürürlüğe sokmak mümkün olacaktı. Böylece, Yüksek Seçim Kuruluna, aşağı yuka
rı, 23 günlük bir süre vermiş olacaktık. 
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Değerli arkadaşlarım, şu anda, 27 Martta kullanılan seçmen kütükleri halen geçerlidir; 4044 
sayılı kanunun 2 nci maddesinin amir hükmü böyledir. Sadece bu kütüklerin yenilenmesi işlemi 
vardır. Bu kütüklerin yenilenmesi işlemi de bütün Türkiye'de yapılmayacaktır; sadece 15 seçim 
çevresinin kütükleri yenilenecektir. Bu seçim çevrelerindeki çalışmalarda, elbette, yakın seçim 
çevrelerindeki ve komşu illerdeki bütün imkânlar da kullanılabilecektir. Bu imkânlan kullanma 
hakkı Yüksek Seçim Kurulunda vardır. 

Bunları dikkate alarak, artık vatandaşın seçim meydanlarına çıktığı bir noktada seçimleri dur
durmak, gerçekten, demokrasinin temel kurumu olan seçimin her zaman üzerinde pynanılabilecek 
basit bir kurum olduğu yolunda izlenimler doğurabilir, Türk kamuoyunda da dünya kamuoyunda 
da. Seçim ciddî bir iştir. Seçime Meclisimiz karar vermiştir. Bu ciddî kararın arkasında durmak Yü
ce Meclisin tarihî sorumluluğudur, insanları, ara seçim yapılıyor diye, kışta kıyamette de olsa, bu 
geç zamanda da olsa, ortaya çıkarmışız, birtakım müktesep haklar teşekkül etmiş; onun arkasından 
"bu seçimleri biz istediğimiz zaman, istediğimiz tarihte yaparız" gibi bir duyarsızlık içerisine gir
memiz mümkün değildir. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Seçimin yapılacağı tarih, ortaya çıkan fiilî engelin kaldırılabileceği en yakın tarihtir, onun dı
şında bir tarihi, keyfî olarak, şu partinin bu partinin belirleme hakkı yoktur; bu, hukuka aykırı bir 
durum meydana getirir. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada, bu seçimlerin şu andaki konuma gelmesiyle ilgili geçiş süreci 
çeşitli spekülasyonlara ve tartışmalara sebep oluyor. Burada da, hukukun yalın gerçeğine bakalım, 

t birbirimizi gereksiz yere suçlamayalım. 
Nedir hadise; Doğru Yol Partisi tarafından, Yüce Meclise bir seçim kanunu teklifi verilmiş. 

Bu teklif Anayasa Komisyonunda ele alınmış. Komisyonda görev yapan şu veya bu partiye men
sup değerli milletvekili arkadaşlarımızın orada öneride bulunma hakkı yok mu! Değişik konular 
oralarda konuşulur -bütün komisyonlarımızda, ihtisas komisyonu olarak- hatta, parti disiplini de 
fazla dikkate alınmadan, işin doğrusunu bulmak amacıyla müzakereler yapılır. Bu müzakereler sı
rasında, bazen muhalefet partilerinin mensuplarına ait öneriler de kabul edilir; nitekim, bu kanun
da da öyle olmuş, Muhalefet partisinin Anayasa Komisyonundaki temsilcileri, zorla mı bunu kabul 
ettirmişler, zoraki olarak mı, bir oyun yaparak mı?!. Bu türlü yakıştırmalar yanlıştır, Yüce Mecli
sin yasa yapma prosedürünü bilmeyenler ancak böyle iddialarda bulunabilirler. Bir meclisin nasıl 
çalıştığım bilenler, mecliste çıkmış* komisyonda çıkmış kararlar hakkında, bu türlü küçültücü be
yanlarda bulunamazlar. 

Değerli arkadaşlarım, aynı şekilde, Anayasa Mahkemesi, önüne gelen bir davada karar vermiş-
ve bu davada verilen kararda hukuka uygunsa, onu tartışmak, onu siyasî amaçlarla değerlendirmek 
yanlıştır. Anayasa Mahkememiz de, yasama faaliyetlerinin denetlendiği, anayasal yüce bir kurum
dur. Onun verdiği kararları da, siyasî geçerlilik durumuna göre veya kendi siyasî pozisyonlarımıza 
göre değerlendirme hakkımız yok. 

Şimdi, ben, hem Anayasa Komisyonunda ortaya konulan önergeler ve bu önergelerin kabul 
' ediliş şekliyle hem de Anayasa Mahkemesine yapılan başvurunun ve Anayasa Mahkemesi kararı
nın kamuoyuna takdim ediliş şekliyle ilgili ortaya çıkan yanlışlıkları, müsadenizle, düzeltmek isti
yorum. 

Sayın Mehmet Keçeciler tarafından verilen bir önerge -hatta önerge bile değil başlangıçta, şi
fahî bir öneri- Anayasa Komisyonunda nasıl karşılanmış, bakınız: 
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"İHSAN SARAÇLAR (Samsun) -Komisyon üyesi ve aynı zamada Doğru Yol Partisi Grup 
Başkanvekili- Her şeyden önce, Sayın Keçecilere teşekkür ediyoruz; bütün gerekçelerine de katili-' 
yoruz." (ANAP sıralarından alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Bu, Anayasa Komisyonunun tutanağı. 
Dün teşekkür ettiğiniz Mehmet Keçeciler'i, bugün, ne oldu da "bize kazık atmış, bize oyun 

yapmış" diye kamuoyuna şikâyet ediyorsunuz? 

Değerli arkadaşlarım, bu, Keçeciler'i küçültmez; bu, böyle bir iddiada bulunan,-başta Sayın 
Başbakan olmak üzere- Sayın Cevheri gibi arkadaşlarımızı küçültür. Yani, devleti yöneten, devle
tin en üst makamlarını işgal eden, böyle saflıklara düşmemek gibi nitelikler taşıma mecburiyetin
de olan bu Sayın Bakanlarımız "Mehmet Keçeciler'in oyununa geldik" derlerse, Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetini küçültürler, Keçeciler'i değil. (ANAP sıralarından alkışlar) Kaldı ki, oyun falan 
yok; aksine, teşekkürle karşılanan bir öneri var. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, Anayasa Komisyonu tutanağından bir başka bölüm okuyacağım. 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sayın Nihat Yavuz da o gün toplantıya davet edilmiş. Sayın Komis
yon Başkanımız tarafından. Tabiatıyla, Komisyonumuz, en ufak bir hata yapmadan kanunu çıkar
ma sorumluluğu içinde. O sorumluluğun gereği olarak, Komisyon Başkanımız, uzman kişi olarak 
Sayın Nihat Yavuz'u da davet etmiş. Şimdi, soruluyor kendisine; Yüksek Seçim Kurulu Başkanı 
diyor ki: "Şimdi, efendim, bu sıkıntıları yaşadık ve burada da şey ettik. Yalnız, teklif güzel." -Ke
çeciler'in teklifi güzel diyor- Başkan, şöyle diyor: "Önerileriniz, muhterem, başımızın üzerinde; 
yalnız, teknik olarak dinleyelim" diyor; yani, edebiyatı bırakın, teknik ojarak ne diyorsunuz onu 
söyleyin demek istiyor. 

"Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Nihat Yavuz- Sayın Başkan, teknik olarak hiçbir sakınca 
yok." Bu ifadeyi de tutanaktan okudum. 

Hem Doğru Yol Partisinin Sayın Grup Başkanvekili tarafından hem Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanı tarafından hem de Doğru Yol Partisinin Anayasa Komisyonundaki üyeleri tarafından pe
şinen ibra edilen bir arkadaşımızı, bugün, nasıl, size oyun yapmakla suçlayabilirsiniz?! 

Değerli arkadaşlarım, bir de, Anayasa Mahkemesine başvurma olayı var. 
BAŞKAN- Sayın Korkmazcan, toparlayabilir misiniz. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Toparlamaya çalışıyorum Sayın Başkan. 
Anayasa Mahkemesine dava açılmak üzere, Refah Partisi tarafından bir dilekçe hazırlanıyor. 

Bu dilekçede ileri sürülen görüşleri, tezleri, değişik partilere mensup milletvekili arkadaşlarımız, 
kendi öz vicdanlarıyla, serbest vicdanlarıyla değerlendiriyorlar; bu kanun metni üzerinde yaptıkla
rı incelemeler sonunda. Refah Partisinin dava dilekçesine imzalarıyla katılıyorlar. Bu da, milletve
killerinin doğal bir hakkıdır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdiye kadar açılmış birçok iptal davasına ait dilekçelerde, gerçekten, 
değişik partilere mensup arkadaşlarımızın imzaları vardır. Bağlayıcı grup kararı olmadıkça, ne bu 
arkadaşlarımı/, oraya imza koydukları için kınanabilirler ne de onların mensup olduğu parti kına
nabilir. Hele, partileri samimiyetsizlikle, birtakım tertipler içine girmekle suçlamaya bunlar delil 
teşkil etmez. Milletvekilleri, kendi vicdanî kanaatleriyle bir dava dilekçesini imzalamışlardır. 

Peki, bu dava dilekçesi, hakikaten haksız bir dilekçe mi; yok. Anayasa Mahkemesi, bu dava 
dilekçesini haklı görmüş, hukuka uygun bulmuş ve Anayasaya aykırı bir düzenlemeyi iptal etmiş. 
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Ben, burada " 1 milyon seçmenin hakkı yeniden verildi" gibi mübalağalı açıklamalara katılmı
yorum; ama, bir tek vatandaşın dahi hukuk önünde savunulacak hakkı var da, bu sebeple o hak sağ-
lanabildiyse, buraya imza atan arkadaşları, parti farkı gözetmeden, ancak ve yalnız tebrik ederim. 
(ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Bir seçim, 15 gün gecikebilir; ama, bir tek vatandaşımızın seçme hakkı gibi kutsal bir hakkı 
elinden alınmamış olur. Bu, bu kadar basit. 

Şimdi, bakalım, bizim bu kadar normal karşıladığımız; ama, Sayın Başbakanın ve Sayın Cev-
heri'nin çok anormal bulduğu, tertipçilik kabul ettiği günahı İçimler işlemiş: Anavatan Partisinden 
8 arkadaşımız bu dava dilekçesine imza koymuşlar. Acaba, şu arkadaşlar hangi partiden ve onların 
partisi de tertip içinde mi? İbrahim Artvinli, Nurhan Tekinel, Etem Kelekçi, Hamdi Üçpınarlar, 
Mustafa Çobaner, Erkut Şenbaş, Cemil Erhan, Bahattin Yücel, Nadir Kartal. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa)- SHP'yi okumadınız!.. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Bu arkadaşlarımız hangi partiden; bunların partisi de 

mi tertipçilik içinde?!. 
RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İçel)- Disiplin Kuruluna veriyorlarmış. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Eğer, demokrasilerde oy çoğunluğunu ölçü olarak ka
bul ediyorsanız, buradaki oylamayı Doğru Yol Partili arkadaşlarımız kazanıyor; ama, ben gene de 
hiçbirini, hiçbir kötü sıfatla nitelendirmiyorum. Parlamenter olarak, gruplarının bağlayıcı karar al
madığı bir konuda, vicdanî kanaatleriyle bir hukukî işlem yapmışlardır ve üstelik, utanılacak, ayıp
lanacak bir işlem de değildir yaptıkları; Anayasa Mahkemesi de bu arkadaşlarımıza hak vermiştir. 

Değerli arkadaşlarım, meseleyi, bu türlü basit, ancak sokakta konuşulacak beyanlar ve üslup
lar içerisinde değil, ülkenin ve hukukun gerçekleri içinde ele alalım. Yapacağımız iş, şu anda, ha
len yürürlükte olan ve Yüce Meclis'in iradesiyle ortaya konulmuş bulunan 4044 sayılı Kanundaki 
boşluğu doldurmaktır. Bu boşluk bize göre... 11 Aralık tarihinde seçim yapılmak suretiyle doldu
rulabilir. (SHP sıralarından "18 Aralık" sesleri) 

Başka türlü düşünen arkadaşlarımız olabilir, 18 Aralık diyen olur, daha sonraki bir tarihi dü
şünen olur. Bunları, Anayasa Komisyonunda değerlendiririz, önergeler verilir, o önergeler çerçe
vesinde çözeriz. 

Şimdi, bir de kış gerekçesi ileri sürülüyor. Değerli arkadaşlarım, herhalde, Sayın Cevheri de 
benim gibi hatırlayacaklardır; bu ülkede, bundan 17 yıl önce, 9 Aralık 1977'de, yerel genel seçim
ler yapıldı. 

MEHMET ADNAN EKMEN (Batman)-11 Aralık. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)-11 Aralık mı; olabilir. 
MEHMET ADNAN EKMEN (Batman)- O söylediğiniz 9 Aralıktaki seçim 1973'teydi. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)-1977 efendim. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)-İktidarda kim vardı?!. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Şimdi, yerel genel seçimler yapıldı diyorum; sadece 

belli bir bölgede değil bütün Türkiye 'de yapıldı. Değerli arkadaşlarım, üstelik, biliyorsunuz ki, o 
tarihlerde, haberleşme aracı olarak sadece jandarma karakollarının manyetolu telefonları vardı; ula
şım aracı olarak kamyonlar kullanılıyordu; insanlar kamyonlarla taşınıyordu. Bu kadar süre geç
tikten sonra, ulaşımda ve haberleşmede bugünkü imkânlar sağlandıktan sonra, eğer, Türkiye Dev-
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letinin, 3 günde, 1 milyon 600 bin seçmenin ey kullanacağı bölgelerde kış şartlan var diye "sandık 
toplamaya, güncelleştirme yapmaya gücü yetmez" deniyorsa, bu, devletimize haksızlık olur. 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale)- Sayın Başkan, ne kadar konuşacak?!. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Zonguldak)- Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN-Bitiriyor... Bitiriyor... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitirdim. 

Önerimize, Yüce Meclisin önem verceği, değer vereceği ve ortak çözüme ulaşacağımız umu
duyla hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Sayın Başkan... 

BAŞKAN- Sayın Bakanım, söz vereceğim. 
Sayın Âtasoy, Sayın Şahin, itirazlarınızı aldım. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)- Sayın Başkan, bir konuyu açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN-Size söz vermedim; siz oturun bakayım önce!.. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)-Sayın Başkan... 
BAŞKAN-Siz önce bir oturun!.. Oturun yerinize!.. 
Sayın Atasoy, Sayın Şahin, itirazlarınızı aldım 
Dikkat ederseniz, İlci önergeyi birlikte işleme koyuyorom bu nedenle de sayın hatiplere biraz 

müsamaha gösteriyorum. Lütfen, bu müsamahayı çok görmeyin efendim. 
NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale)-Ne ilgisi var efendim? 

BAŞKAN- Çok ilgisi var. iki önergeyi ayrı ayrı işleme koysaydım ayrı ayrı konuşma süresi 
verecektim. İsterseniz iki önergeyi ayrı ayrı işleme koyayım; ister misiniz?!.. 

Buyurun Sayın Bakanım. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Sayın Keçeciler'in hareketini, hiç
bir surette Sayın Korkmazcan'ın işaret ettiği gibi değerlendirmediğimi hatırlatırım. Benim işaret 
ettiğim ve samimiyetle bağdaşır görmediğim husus, Anavatan Partisi üyesi Sayın Keçeciler'in be
yanatı yahut teşebbüsüne dayanılarak, Anayasa Mahkemesine, aykırılık iddiasıyla başvuruda bu
lunulması ve bunun üzerine, bugün, başvuru sonucunda iptal edilmiş olmasına övünülmesidir. 

BAŞKAN- Açıklamanız zabıtlara geçti; teşekkür ederim. 
Aleyhte, Sayın Gürkan, buyurun.(SHP sıralarından alkışlar) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 4 Aralık
ta ara seçimlerin yapılmasını öngören kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olması, önü
müze ciddî bir sorunu getirmiştir. Bu sorunu birkaç açıdan incelemek mümkündür. 

Yüce Kurulun ilgilerini önce bir noktaya çekmek istiyorum. Anayasa Mahkemesine, Yasanın 
aleyhinde olan 90'ı aşkın milletvekili arkadaşımız gitmiştir. Bunların, zannediyorum yalnızca 37'si 
ya da 38'i Refah Parti sindendir, diğerleri, Parlamentomuzda bulunan çok çeşitli partilere mensup 
arkadaşlarımızdan oluşmaktadır; Anavatan Partili arkadaşlanmız da imza vermişlerdir, SHP'li çok 
sayıda arkadaşımız da imza vermiştir, Demokratik Sol Partiden de, Cumhuriyet Halk Partisinden 
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de imza verenler olmuştur ve Doğru Yol Partisinden de imza verenler olmuştur. Dolayısıyla, Mec
lisin çok önemli bir kesimi -imza verenlerin içinde Refah Partililerin azınlıkta olmak kayıt ve ko
şuluyla- Anayasamızın öngördüğü çoğunluğu oluşturan çok değerli milletvekilleri, çıkardığımız 
yasanın, Anayasaya uygunluk denetimi bakımından Anayasa Mahkemesine götürülmesini doğru 
bulmuşlardır; doğru da yapmışlardır; böylece, bir yanlışlığı, yurttaşlarımızın bir kesiminin başka 
türlü de yorumlayabilecekleri bir hak gasbmı, böyle de anlaşılabilecek olan bir hak çekimini, elle
rinden bir hakkın alınmasını önlemişlerdir. 

Şimdi, ortaya çıkan durumu da, bence, ortaklaşa çözmemiz lazım. Nasıl Seçim Yasasını ortak
laşa çıkardıysak ve nasıl Seçim Yasasını Anayasa Mahkemesine ortaklaşa götürdüysek, yani, çok 
çeşitli partilerden milletvekili arkadaşlarımızın katılımıyla götürdüysek, bence, ortaya çıkan duru
mu da yine ortaklaşa çözmemiz gerekir. "Ne yapacağız; rejim için ve o bölgedeki seçmenlerimiz 
için ne yaparsak doğrudur" sorusunun yanıtını birlikte aramamız gerekiyor. 

Bu konuda, bizim Merkez Yürütme Kurulumuz ve Grup Yönetim Kurulumuz, bugün 4 saati 
aşkın bir ortak toplantı yaptılar. Bu toplantıda, Parti yetkili organlarımızın vardıkları karar şudur: 
Seçimleri, aralık ayını, aşan bir tarihe ertelemek, daha ileri bir tarihe ertelemek yanlıştır. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Hangi tarihin uygun olacağını ise, Parti yetkili organlarımız, 
uzmanlarla ve Anayasamızın öngördüğü yetkili organlarla görüşerek tespit etmeye çalışmışlardır. 
Bizim Parti yetkili organlarımızın kanısı odur ki; 18 Aralık 1994 tarihi, seçimlerin yapılabilmesi 
açısından uygun bir tarih oluşturmaktadır. 

Eğer, Anavatan Partili arkadaşlarımız, Parlamentomuzdaki diğer grupların yetkili organlarının 
toplanmasını ve onların almak durumunda oldukları kararı beklemek nezaketini göstermiş olsalar
dı -tıpkı Seçim yasasında yaptığımız işbirliği gibi, tıpkı Anayasa Mahkemesine giderken çeşitli par
tilerdeki arkadaşlarımızın yaptıkları işbirliği gibi- parti yetkili organlarının hepsinin değerlendirme 
yapmalarına izin verselerdi bunun için bir süre tanısalardı, zannediyorum, şimdi getirilen teklifi, 
Parlamentodan, ortak bir teklif olarak ya da Parlamentonun büyük bir çoğunluğu tarafından benim
senen bir teklif olarak geçirme şansımız olacaktı. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun)- Şimdi yapalım, ne fark eder. 
\ AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla)-Olmaz. 

Eğer, bu imkân tanınmış olsaydı; belki, ortaklaşa, hangi tarihin olacağını birlikte tespit eder, 
birlikte bir öneri getirir ve daha hızla mesafe alabilmeyi kolaylaştırmış olurduk. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- Siz de 18'i için verin canım. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel)-Evet. 
Biz, şu anda, 18 Aralık tarihinde ara seçimin yapılmasını öngören bir teklifi hazırlıyoruz. 

(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Parlamentomuzun diğer gruplarının yüksek değerlen
dirmelerine ve takdirlerine sunma niyetimizi ifade ediyoruz. Eğer Parlamentomuzun önemlice bir 
çoğunluğu ya da yeteri bir çoğunluğu, 18 Aralık tarihini uygun bjr tarih olarak görürlerse, Parla
mentodan, ara seçimlerin 18 Aralıkta yapılmasını çıkarmamız, zannediyorum mümkün olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, peki, seçimi niçin istiyoruz? Seçimin 18 Aralığın ötesine ertelenmesine 
niçin karşı çıkıyoruz; bunu da açıklamak ihtiyacını hissediyorum. Birincisi: Bu geçtiğimiz iki gün 
dahi göstermiştir ki, eğer, seçim, aralık ayı içinde uygun bir tarihte yapılmazsa, örneğin, 18 Aralık 
1994 tarihinde yapılmazsa Türkiye çok yapay bir gündem maddesiyle, gergin bir siyasî ortamda 
meşgul edilir hale gelecektir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bir ülkeye, siyasî par-
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tilerin yapabilecekleri en büyük kötülüklerden biri, sadece, "sen seçimden kaçtın... Sen seçimden 
kaçtın" gibi yapay gündem maddesiyle siyaset gündemini işgal etmektir. İçinde bulunduğumuz ko
şullarda, Türkiye'nin, Türkiye insanımn böyle bir yapay gündem maddesiyle meşgul edilmesini 
doğru bulmuyoruz. Onun için de, SHP olarak gönül rahatlığıyla, 18 Aralık tarihinde seçime gidil
mesini Meclisimize önermeyi düşünüyoruz, kararlaştırıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, çok önemli bir nokta da, Türkiye'de, siyaset kurumu, ciddiyetten uzak 
bir görünüm vermemelidir. Bu Parlamento, daha, bundan çok kısa bir süre önce, ölçerek ve biçe
rek, ara seçimlerin yapılmasını doğru bulmuştur. Şimdi ortaya çıkan bir teknik yanlışlığı gidermek 
bahanesiyle ya da giderememek bahanesiyle, Parlamentonun onbeş yirmi gün gibi bir süre içinde 
siyasî iradesini değiştirmesini, siyasî partilere ve Parlamentoya olan güven açısından yıpratıcı bir 
olgu olarak sayıyoruz (ANAP sıralarından alkışlar) ve Meclisin, ilk vermiş olduğu kararın, Türki
ye için doğru bir karar olduğunu, tarihi değiştirilerek bu kararın uygulanmasının gerekliliğine ina
nıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, her seçim, hem hükümet için hem muhalefet için bir tür, denizdeki fe
ner gibidir, bir tür pusula gibidir. Hem iktidar hem iktidar partileri hem muhalefet, halkın, kendi
leri hakkında ne düşündüklerini ve ne ölçüde desteklediklerini görmek ve bilmek durumundadırlar. 
Sanıyorum ki, içinde bulunduğumuz siyasal ortamda tüm siyasî partilerin, bu arada iktidar ortağı 
siyasal partilerin de, muhalefete ait siyasal partilerin de, halkın bu beğenisine kendilerini sunmak 
ihtiyaçları vardır. Siyasî yapılanmalardan, siyasî partilerden, siyasetçilerden, Hükümetten ve mu
halefetten bu ölçüde şikâyet edildiği bir ortamda, Türkiye insanının elinden seçim olanağını almak, 
Türkiye insanından seçim kaçırmak, siyasetçinin sınavdan kaçmak ve yapmak zorunda olduğu re
formları erteleme anlamına gelir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Onun için, biz diyoruz ki, Aralığın 18'inde seçimlere gitmeliyiz ve bu seçimlerden çıkan so
nucu, hem İktidar hem muhalefet olarak, nesnel bir biçimde, serinkanlılıkla değerlendirmeliyiz ve 
inanıyorum ki, Türkiye insanı, Türkiye seçmeni, Türk seçmeni, her seçimde olduğu gibi, bu seçim
de de, sandıkta, iradesini en doğru biçimde gösterecek ve Türkiye siyasetine, doğru yolu ve yönte
mi uygulama şansını verecektir. Onun için seçime sevinçle bakıyorum ve sevinçle seçime gitme 
umudumuzu sevinçle ifade ediyorum. 

Eğer bu seçimlerin sonucunda çıkan tablo, Türkiye'nin bir erken seçime gitmesini gerekli ve 
yararlı görüyorsa, Partimiz buna da razıdır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Türki
ye'nin menfaatları, bir iktidar değişikliğini, bir hükümet değişikliğini emrediyorsa; DYP ortaklığı 
yerine başka ortaklıkları emrediyorsa sandık, elbet, bunun da gereğini yerine getirmeye hazırız. 
(Alkışlar) 

Bu nedenle, seçimlerin ertelenmesi yolundaki itirazları geçerli görmediğimizi; eğer, 4 Aralık
ta Türkiye'de seçim yapılabiliyorsa, 18 Aralıkta da seçim yapılabileceğini, bütçe görüşmelerinin, 
anayasal olarak 18'inden sonra da, yeterince hızla götürülüp, sonuçlandırılabileceğini; dolayısıyla, 
öne sürülen engellerin, gerçek ve inandırıcı engeller olmadığını ifade ediyorum. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)-Bütün grup sizin gibi mi düşünüyor? 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla)- Tüm siyasal partilerimizi hazırlamakta olduğumuz, 

18 Aralıkta ara seçim yapılması teklifini desteklemeye davet ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. (SHP, ANAP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) - • 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
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I.ehinde, Sayın Kazan; buyurun. 

ŞEVKET ICAZAN (Kocaeli)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Refah Partisinin ve Anava
tan Partisinin, Yüksek Seçim Kurulunun almış olduğu son karar üzerine, Yüce Meclise vermek 
mecburiyetinde kaldıkları, çıkanlmış olan Seçim Kanununda, seçim tarihini tadil eden hükmüyle 
ilgili hususun bir an önce görüşülmesi mülahazasıyla, her iki grup adına Danışma Kurulunun top
lantıya çağrılması arz edildi. Sayın Meclis Başkam, Danışma Kurulunu bugün saat 11 .OO'de toplan
tıya çağırdı. Bu toplantı esnasında, önerge sahibi grup yetkilileri olarak, görüşlerimizi arz ettik ve 
görüşlerimizi arz ederken de seçimin mutlaka yapılması hususunu ve Meclisimizin süratle bir ka
rar alması lazım geldiğini; bu kanun teklifini, bunun için hazırlamak mecburiyetinde kaldığımızı, 
her ne.kadar, kanun teklifimizde tarih olarak 11 Aralık demişsek de, 18 Aralıkta da seçim yapıla
bileceğini ifade ettik; 

Bizim bu ifadelerimiz karşısında, İktidar partilerini temsilen toplantıya katılan arkadaşlarımız, 
o anda bir katılık içerisindeydiler ve yetkili kurullardan karar alınmadıkça bir şey söyleyemeyecek
lerini belirttiler. Biz de kendilerine toplantıda mademki öyle, bu Danışma Kurulunda bizim talep
lerimizin reddedilmiş olmamasını sağlamak bakımından, toplantıyı yarına veya bu akşam belli bir 
saate erteleyelim; o saatte görüşmeler yapılsın ve böylece iki parti tarafından verilmiş bir tadil tek
lifi değil, bütün partiler tarafından verilmiş, üzerinde polemik yapılmayacak bir tarih üzerinde mu
tabakata varılmış bir teklif, hazırlayalım" dedik. Bizim bu teklifimize, maalesef, İktidar partilerinin 
temsilcileri yanaşmadılar ve Sayın Korkmazcan'la beraber toplantıdan çıkarken "Bizim önergeleri
miz reddedilmiş mi oluyor?" diye Sayın Meclis Başkanından sorduğumuzda, "Reddedilmiş oldu" 
cevabını aldık. İşte bu cevap dolayısıyladır ki, şu anda müzakeresi yapılan önergeleri, her iki parti 
olarak vermek mecburiyetinde kaldık. 

Değerli arkadaşlarım, Ara Seçim Kanunu Parlamentoda müzakere edilirken ve bu madde üze
rinde konuşmalar yapılırken, bendeniz Refah Partisinin Grup Başkanvekili olarak, kanunun bu 
noktadaki eksildiğini tespit ettim. Bu tespitin akabinde, Sayın Hükümeti ve Sayın Komisyon Baş
kanını uyardım; eğer, tasan bu haliyle kabul edilirse, özellikle güneydoğu bölgesinde yüzbinlerce 
insanımızın oy haklarını kullanamayacaklarını ifade ettim. Demokratikleşmeden, insan haklarından 
bahsettiğimiz bir ortamda, böyle bir hareketin fevkalade sakıncalar tevlit edeceğini belirttim, ama 
ne Hükümet ne Komisyon, bizim bu görüşlerimizi ciddiye almadılar. 

Bu arada, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekillerinden bir arkadaşımıza konuyu ilettim, yan
lışlığı belirttim ; Anavatan Partisi Grup Başkanvekili bir arkadaşımıza da konuyu ilettim ve kendi
lerini uyardım "müşterek bir önerge verelim, bu yanlışı düzeltelim" dedim. Ancak şu bir gerçek ki, 
bizim bütün bu çabalarımız cevapsız kaldı. Cevapsız kalınca, bu insanlann hakkının korunması ba
kımından, biz, o önergeyi, Refah Partisi olarak tek başımıza vermek mecburiyetinde kaldık; oysa, 
biz, tek başımıza değil, bütün partilerin grup başkanvekillerinin imzasıyla vermek istemiştik. Her 
neyse, o günkü haliyle bizim önergemiz reddedildi ve bu kanun kabul edildi. 

Tabiatıyla, bu insanların hakkını korumak için, bir şeyler yapılması lazım geliyordu. İşte, biz, 
Refah Partisi olarak, Meclisimizde bulunan diğer sağduyulu arkadaşlarımıza da müracaat etmek su
retiyle, Anayasa Mahkemesine gittik ve neticede, Anayasa Mahkemesi bizi haklı gördü; daha doğ
rusu tezi, savunmayı haklı gördü ve bu cümleyi, bu ifadeyi iptal etti. 

Bu iptal kararı karşısında, Yüksek Seçim Kurulu bir karar vermek mecburiyetinde kaldı. Bu 
karar, "seçimleri iptal" olamazdı; çünkü, Meclis bir kanun çıkarmıştı, Yüksek Seçim Kumlu, çıka
rılan bu kanunu yürürlükten kaldırmaya yetkili değildi. Bunun karşıtı olarak, Yüksek Seçim Kuru-
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lu, "Anayasa Mahkemesi karanm ben tanımıyorum, işleme koymuyorum, ben güncelleştirmemi 
yaptım, benim seçim takvimim çalışıyor; dolayısıyla, benim takvimimde, artık, başkaca bir güncel
leştirme yoktur. 4 Aralıkta seçim yapılacaktır"da diyemezdi ve nitekim demedi. 

Bir tek şey yaptı; yapması lazım geleni yaptı. Ne dedi: "Tarihler itibariyle, benim güncelleş
tirme olayını, 4 Aralıkta seçim yapılacak şekilde intaç etmem mümkün değildir. Meclisin yardımı
na, Meclisin desteğine ihtiyacım var, anlayışına ihtiyacım var" dedi ve bugüne kadar yürütülen se
çim prosedürünü o noktada durdurdu. Böylece, top, artık, Meclise atılmış oldu. 

Bu noktada, Yüce Parlamento olarak, bizim, süratle, Yüksek Seçim Kurulunun bu sıkıntılı du
rumdan kurtulmasına yardımcı olmamız lazım gelirdi, bu yardımı biz yapacağız, hep beraber ya
pacağız. Bu yardımı, masa başında hep beraber yapmamız lazım geldiği halde, maalesef, muhale
fet tarafına salvolar, önce İktidar partisinden başladı - ki bunlar yanlıştı-" efendim, seçimden kaç
mak için bunu yaptılar" dendi, şöyle dendi, böyle dendi... 

Değerli arkadaşlarım, bugün çok kritik bir noktada buluyoruz. Bu seçimin yapılması zaruridir; 
nedenini birazdan arz edeceğim. Bu nedenle, meseleye soğukkanlılıkla yaklaşmak lazım, katılıkla
rı bırakmak lazım, inatları bırakmak lazım. Türkiye'nin daha fazla siyasî münakaşalara tahammü
lü yoktur. (RP sıralarından alkışlar) 

Bakınız, şu anda, Sayın Gürkan'ın ifadesiyle, aşağı yukarı üç grup anlaşmış, yani, bir noktada 
anlaşacakmış gibi bir görünüm veriyor; bu görünüm göz ardı edilemez. 

Şu anda, Doğru Yol Partisi, seçimi istemeyen bir parti görünümünde kalıyor; ama, öyle inanı
yorum ki, Doğru Yol Partili arkadaşlarım da, Genel İdare Kumlunda almış oldukları karara rağ
men, yine, şu açıklamaların, bu konuşmaların ışığında, parlamenter olarak, serbest iradelerini kul
lanacaklardır. (RP sıralarından alkışlar) 

Bakınız, ne deniyor; Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Başbakan Tansu Çiller, neden se
çim yapmayacaklarını veya yapma kararında olmadıklarım şu gerekçelerle ifade ediyor: "gerektiği 
zaman yapılır" Gerekiyor işte; oitada bir kanun var, bu kanun» seçimlerin yapılmasını gerektiriyor. 
Parlamento, sadece ve sadece, tarih üzerinde bir düzenleme yapacak. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Toparlayın efendim. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Bunun yanında "yasal zorunluluk gerektiği zaman yaparız" deniliyor. Ortada bir yasal zorun

luluk var. Bu yasal zorunluluk nasıl görülmüyor, nasıl anlaşılmıyor?.. Bu kadar değerli hukukçu ar
kadaşlarımızın bulunduğu Doğru Yol Partisi Grubunda, bu derece açık seçik olan bir yasal zorun
luluğu görmemek, gerçekten hayret uyandıran bir husustur. 

Bakınız, arkadaşlar, bugün, 4044 sayılı bir Kanun vardır ve bu Kanun yürürlüktedir; bu Kanu
nu yürütmek, Bakanlar Kurulunun görevidir. Siz bu Kanunu yürüteceksiniz. (RP sıralarından alkış
lar) Bu Kanunu yürütmeye mecbursunuz ve mahkûmsunuz; çünkü, bu Kanun, Parlamentodan çık
mıştır. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Bir hafta içerisinde mi yürürlüğe 
girecek? 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli)- Niye bağırarak konuşuyorsunuz? 
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ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, 28 Eylül tarihinde de, bu hata yapılma
sın diye böyle bağırarak konuşmuştum. 28 Eylül tarihinde de, bu hataya düşülmemesi için bağıra
rak konuşmuştum; bazılarınızı rahatsız etmişti; ama, bugün, görüyorum, daha çok rahatsız oluyor
sunuz... 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)-Bunu bir haftada mı yürürlüğe koyacaksınız? 
BAŞKAN-Sayın Durutürk... Lütfen, Sayın Dumtürk... 

ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, "ülke çıkartan gerektirdiğinde yapılır" 
deniliyor. Arkadaşlar, biz bu Kanunu ülke çıkarları gerektirdiği için çıkardık, hep beraber çıkardık. 
Ülke çıkarları, dört günde, beş günde, ne gibi bir değişiklik gösterdi ki, biz bu kanunu, ülke çıkar-
lanna faydalı olmayacak bir kanunmuş gibi göstermeye çalışıyoruz. 

Efendim, fizik ve iklim şartları müsait değilmiş... Değerli arkadaşlanm, fizik ve iklim şartla-
nnın müsait olup olmayacağı hususu, bir kanun çıkarılırken düşünülebilir; ama, 4 Aralığı öngören 
bir seçim tarihinin, 11 Aralık olmaması veyahut da 18 Aralık olmaması için, ortada, iklim şartlan 
bakımından, mevsim şartları bakımından bir değişiklik yoktur. Çünkü, karı yağdırmak, yağdırma
mak, yağmuru yağdırmak, yağdırmamak; veya havanın güneşli olması, bulutlu olması, bizim eli
mizde olan bir şey değildir. Dolayısıyla, 4 Aralıkta yapılıyorsa, bu seçim 11 Aralıkta da yapılabi
lir, 18 Aralıkta da yapılabilir. 

Bakınız, Sayın Meclis Başkanı da, bu seçimin biran önce yapılması için gayret gösteriyorlar. 
Değerli Cumhurbaşkanımız -ki, siyasî tecrübesiyle bizlere yol gösteriyor- ne diyor; "Seçim yapıl
ması mutlaka gerekir. Seçim yapılmasından vazgeçilemez" 

Biz, tabiî, bunu, niye söylüyoruz... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- "Yapılmaz" diyen yok. Bir hafta-" 
da nasıl yapılacak? Güncelleştirme konusu var. 

BAŞKAN- Sayın Bakanım, lütfen efendim... Sayın Bakan, lütfen... İstirham ediyorum. 

Sayın Kazan, siz de toparlayın efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Yapılır efendim. Güncelleştirme meselesinde biz acemi deği

liz. Siz, nasıl, Yüksek Seçim Kurulu Başkanıyla görüşüyorsanız ve ona maksatlı beyanatlar verdi-
riyorsanız, o Yüksek Seçim Kurulu Başkanıyla biz de görüşüyoruz ve biz de bir hafta içinde gün-
celleştinne yapılacağı hususunu kendilerinden görüyoruz ve duyuyoruz. Onun için bu Yüksek Se
çim Kurulunda neler oluyor neler bitiyor; bunu, sadece sizin anlatımlarınıza bakarak öğrenecek de
ğiliz. Güncelleştirme, bir haftalık bir meseledir. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- İstediğiniz zaman Yüksek Seçim 
Kurulunun kararlarına sığınmayı biliyorsunuz... 

BAŞKAN- Sayın Kazan bir dakika efendim; Sayın Bakanım lütfen, size de söz vermedim 
efendim... İstirham ediyorum.. Söyleyecek bir sözünüz varsa, sayın hatip sösümü bitirdikten sonra 
söz istersiniz. Demin, yerinizden söz istediniz, söz verdim. Ortamı daha fazla gerginleştirmeyin, is
tirham ediyorum... 

ŞHVKEr KAZAN (Devamla)-Sayın Cevheri, kürsüye çıkar çıkmaz... 

BAŞKAN- Sayın Cevheri'ye değil efendim, Sayın Genel Kurula hitap edeceksiniz. 
Sözlerinizi toplayın lütfen. 
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ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Sayın Başkanım, biraz önce, burada gündem dışı konuşma ya
pan Sivas Milletvekili ve Grup Başkanvekilimiz Abdüllatif Şener Beyin konuşmasına cevap ver
mek üzere, Sayın Bakan Cevheri, kürsüye çıktığı zaman, meselenin hukukî müfredatına girmeden, 
teknik konularda, bir bakan olarak yapması lazım gelen açıklamaları, ağır başlılıkla, ağırlıklı bir üs
lûpla yapması lazım gelirken, bunu yapmadan, bizi, Anavatan Partisiyle işbirlikçilik ve samimiyet
sizlikle itham etti. (DYP sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Beraber verdiniz, işbirliği içindey
diniz. (DYP sıralarından "doğru, doğru" sesleri) 

ŞEVKET KAZAN (Devamla)-Bir dakika,- Sayın Bakan... Hangi işbirliği?.. 28 Eylül tarihinde 
bu konuşmayı yaptığım zaman, önergenin reddedilmesi üzerine, özellikle ANAP'lı arkadaşlarıma 
da çok ağır sitemlerde bulundum. ANAP'lı arkadaşlarım bunun şahididir; siz, uzaktasınız, farkın
da değilsiniz. 

Biz, bu memleketin doğrularında, her partiyle, her zaman işbirliği yaparız; ama, yanlışları söz 
konusu olduğunda; kardeşimiz, anamız, babamız dahi olsa, yalnız bırakırız; biz, böyle bir partiyiz. 
(DYP sıralarından gürültüler) 

KADİR BOZKURT (Sinop)-Mercümek'i konuş, Mercümek'i... 

ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Bakın, biz burada ne konuşuyoruz; siz Mercümek'i konuşuyor
sunuz. 

AHMET SAYIN (Burdur)- Mercümek... Mercümek...Bak işte elimdeki dergide resmi var. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Getirin konuşalım, getirin... Getirin Mercümek'i de konuşalım. 

Siz ne zannediyorsunuz... Bakınız, Hükümet elinizde, bir sehpa kurmuşsunuz, bu sehpaya bir ada
mı çıkarmışsınız; adı, Süleyman Mercümek. Boynuna ipi geçirmişsiniz; ne çekip idam edebiliyor
sunuz ne de boynundaki ipi çözüyorsunuz; onun için, ya çekin ya bırakın.. İktidarsanız, iktidar gi
bi olun; ama, siz, İktidar olamamanın aczi içindesiniz. Sıkıntısı içindesiniz. (DYP sıralarından gü
rültüler) 

KADİR BOZKURT (Sinop) - O kadar marklar, dolarlar nerede? 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Sizin bu konuşmalarınız, bu tarizleriniz, bizim, bugün, bu Ge
nel Kuruldan istihsal etmek istediğimiz kararın çıkmasını, herhalde önleyemeyecektir... 

KADİR BOZKURT (Sinop)- Nereden buldunuz o markları Bak, Kazan, bak; Mercümek şu 
dergide... 

ŞEVKET KAZAN (Devamla)- SHP'li arkadaşlarımız da bizimle beraberdir; Doğru Yol Parti
sinin, eskiden, genel idere kurulu üyeliğini yapmış, Sayın Yaşar Topçu da, görüşleri itibariyle "Ka
rar Parlamentonundur" diyor. İnşallah, önergemizin kabulü istikametinde takdirlerinizi bekliyoruz. 

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Sayın milletvekilleri, önergelerle ilgili müzakereler tamamlanmıştır. 

. , , İRFETTİN AKAR (Muğla) -Hoop!.. HoopL 
'BAŞKAN-Özür dilerim. 
Sayın Milletvekili "hoop hoop" gibi bir tabir Yüce Meclise yakışmaz. Ben, yaptığım yanlışlık 

nedeniyle özür diledim. Lütfen, siz de milletvekili olarak konuşmanın usullerine uyunuz. 
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İRFETTİN AKAR (Muğla) - Özür dilerim. 
BAŞKAN - Özür di lediyseniz, teşekkür ederim. 
AHMET SAYIN (Burdur) - MercümekL MercümekL İşte... 
BAŞKAN - O fasıl bitti Sayın Sayın... O fasıl bitti; biraz önce kapattık o faslı... 
AHMET SAYIN ( Burdur) - Ben demiyorum efendim, dergilerde yazıyor. 
BAŞKAN- Aleyhte, Sayın Ercan; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; ara seçimin 11 Ara

lık 1994 tarihde yapılmasını öngören, Anavatan Partisi ve Refah Partisi Gruplarınca verilen yasa 
teklifinin, öncelikle Anayasa Komisyonunda görüşülmesine ilişkin öneri üzerinde, Doğru Yol Par
tisi Grubu adına aleyhte söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, eğer, Anayasa Mahkemesi, 4 Aralıkta yapılacak ara seçimlere ilişkin 
kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasını iptal etmemiş olsaydı, seçimler, 4 Aralık 1994 günü ya
pılmış olacaktı. 

Şunu söyleyelim ki, anayasal bir zorunluluk yokken, yasal bir zorunluluk yokken, seçimin ya
pılmasını isteyen ve bu iradeyi ortaya koyan Doğru Yol Partisi olmuştur. (DYP sıralarından "Bra
vo" sesleri, alkışlar; RP sıralarından alkışlar (!.) 

Şimdi hep beraber düşünelim; eğer, Doğru Yol Partisi ara seçimin yapılmasını istememiş ol
saydı, böyle bir iradeye sahip bulunmamış olsaydı, kendisini mecbur eden yasal bir zorunluluk, 
anayasal bir zorunluluk yokken ne diye seçim iradesini ortaya koysun? 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Erken seçimi görüşmek için. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Neden, bir seçim kanunu teklifini vererek, seçimin 4 Aralıkta 

yapılmasını istesin; neden!? (ANAP sıralarından gürültüler) 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Siyasal zorunluluk vardı, siyasal zorunluluk... 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Değerli milletvekilleri, bir hususun daha altını çizerek söylü

yorum. Bakınız, 4 Aralık tarihi, bizim esasen, ara seçimlerin yapılmasını öngördüğümüz son tarih
ti: bir defa daha dikkatinizi çekiyorum... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Neden?.. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Neden mi; biz, en son 27 Kasımda ara seçimin yapılmasını is

tedik... 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- O zaman, eylül başında verseydiniz teklifi. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- ... Neden mi; çünkü, siz, ülke meselelerinden kopmuştunuz, 

ülkenin sorunları sizi ilgilendirmiyordu. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; ANAP sırala
rından gürültüler) Biz, Doğru Yol Partisi olarak -geçmişte Adalet Partisi olarak- sadece seçim ve 
iktidar için var değiliz; ülkenin sorunlarını çözmek için varız. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) Bakın, şimdi, siz, 4 Aralıktan sonraki günleri tartışıyorsu
nuz. Gelin, hep beraber bir fikir jimnastiği de yapalım. Biz, seçim kanunu teklifi verirken, 4 Ara
lık tarihi üzerinde, ülkenin sorunlarıyla ilgili olarak "bunları çözme yolunda nasıl yol alırız, bu ta
rihi, en son hangi tarih olarak belirleriz" şeklinde... (ANAP sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Bu hale kim getirdi ülkeyi? 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Hangi hale?.. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Memleketi bu hale kim getirdi? 
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NEVZAT ERCAN (Devamla)-... aramızdaki uzun uzun müzakereler neticesinde, ara seçimin, 
4 Aralıkta, en son tarih olarak ancak bu tarihte yapılabileceğini öngördük. 

Değerli milletvekilleri, 4 Aralıkta seçimin yapılmasını isteyen biz, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde.... 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)-Kaçan da siz... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Kaçan kim?.. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Oraya da geleceğim, oraya da geleceğim; kimin kaçıp kimin 

kaçmadığına, kimin samimi olup kimin samimi olmadığına; kimin siyasî rol ve şantaj yaptığına da 
geleceğim ve onları da burada bir bir izah etme imkânım olacak.(DYP Sıralanndan "Bravo" sesle
ri, alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, o kelimeyi düzeltsin. Bir grup başkanve-
kiline yakışmıyor. 

NEVZAT ERCAN(Devamla)- Değerli milletvekilleri, bakınız, bize devrettiğiniz Türkiye'nin 
içteki ve dıştaki ağır sorunlarını çözmek için... (ANAP sıralarından gürültüler) 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa)- Üç senedir ne yaptınız? Rezil ettiniz memleketi... 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Ne mi yaptık?.. Bakınız ... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa)- Üç senedir ne yaptınız?.. Utanın!. Utanın!.. 
BAŞKAN-Sayın Pakdemirli, lütfen... 
NEVZAT ERCAN (Devamla)-Sayın Hocam, sabırla bir dinleyin... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa)-Üç senedir aynı şeyi söylüyorsunuz. 

BAŞKAN- Sayın Pakdemirli lütfen... 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Sabırla bir dinle. Siz hocasınız, bir oturun lütfen. (ANAP sıra

larından gürültüler) 
BAŞKAN-Bir dakika efendim. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa)- Tabiî, hocayım, size diploma veririm. 
BAŞKAN- Sayın Pakdemirli, lütfen efendim. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Değerli milletvekileri... (Gürültüler) 

BAŞKAN- Devam edin Sayın Ercan. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)-Ben konuşuyorum; ama... 

MİKAİL AYDEMİR (Ağrı)- Sayın Başkan, neden müdahele etmiyorsunuz? 

BAŞKAN-İhtar ettim efendim. 
Siz konuşmanıza devam edin efendim. Sayın Ercan, karşılıklı konuşmaya fırsat vermeyin 

efendim. Siz, Genel Kurula hitaba devam edin. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Bakınız, gece gündüz, Özelleştirme Yasa Tasarısını görüşüyo

ruz. Maşallah, bugün sıraları doldurmuşsunuz, maşallah...(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar; ANAP sıralarından gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Özelleştirmeden bize ne... (DYP ve ANAP sıralarından 
gürültüler) 

- 3 3 -



T.B.M.M. B : 38 18.11.1994 O : 4 

NEVZAT ERCAN(Devamla)- Gene, ben demiştim ki, bu Meclis...(ANAP ve DYP sıraların
dan gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN(Denizli)- Özelleştirmeden bize ne. Siz toplayacaksınız, siz burada 
bulunacaksınız, siz kendi Grubunuzdan 150 kişiyi toplayın.(DYP ve ANAP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN-Sayın Ercan, bir dakika... (Gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, Sayın Korkmazcan, Sayın Er, lütfen... İstirham ediyorum efendim... Bu 
şekilde devam ederseniz ara vermek zorunda kalacağım. 

Devam edin Sayın Ercan. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Bakınız, değerli milletvekilleri, bende özelleştirme yasa tasa

rısının görüşüldüğü gün ve gecelere ait yoklama cetvelleri var. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sadede gelsin; özelleştirmeyle ne alakası var?! 
BAŞKAN-Sayın Korkmazcan, lütfen... 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Yoklama cetvelleri var bende. Şu sıralar tamamıyla boştu. 

(ANAP sıralarından gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- İşkembe çorbası içmek istemedik; onun için gelmedik. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Burada, bir tek kişinin dahi bulunmadığı gün ve geceler oldu. 

(DYP sırlarından "Bravo" sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) İşte, böylesine önemli bir 
tasarının görüşüldüğü şu Yüce Mecliste, her türlü sorumluluk duygusundan uzak Anavatan Partisi 
Grubunun, bugün, ülkeyi bir istikrarsızlığa ve belirsizliğe götürmek için, bildiği halde, 4 Aralıktan 
bir hafta sonra, yani 11 Aralıkta seçimin yapılamayacağını bile bile, Türkiye'nin gündemini meş
gul etmeye hakkı var mı?! Var mı hakkı?! DYP sıralarından alkışlar) 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)-Kaçmayın, korkmayın... 

ALİ ER (İçel)-Neden kaçıyorsunuz? 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Değerli milletvekilleri, bakınız, Anayasa Mahkemesi ve Yük

sek Seçim Kurulunun kararları elinizde. İptale konu olan maddeye ilişkin iptal gerekceleri.de eli
nizde. Ne diyor, bakınız.. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun)- Yakanızı bırakmayacağız. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Diyor ki, "4 Aralık tarihi itibariyle, sandık seçmen listelerinin 

güncelleştirilmesi mümkün görülmüyor" ve devam ediyor, "millet iradesinin, mutlaka sandığa tam 
manasıyla yansıması lazım." 

O halde, böyle bir yansımayı mümkün kılacak her türlü düzenlemenin de yapılmasını şart ko
şuyor. 

Şimdi, size sesleniyorum: Acaba, 4 Aralıkta mümkün görülmeyen böyle bir düzenlemeyi,11 
Aralık tarihi itibariyle yapmanız mümkün mü?! 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-18'inde yaparız. 
ALİ ER (İçel)-18'inde yapalım... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Yüksek Seçim Kurulu Başkanı "Nisanda da yapabilirsiniz" di
yor (!) 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Biz kanuna "evet" demişiz. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- En yetkili ağızdan, bu akşam televizyon ekranlarında sadır ol
muş açıklamalara, isterseniz beraberce bakalım. Sayın Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, diyor ki... 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- Yüksek Seçim Kurulu bir ay önce de başka bir şey söy
lüyordu... 

BAŞKAN-Sayın Yücelen, istirham ediyorum... Lütfen... 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Seçimin 11 Aralık 1994 tarihinde yapılamayacağını kesin ola

rak söylüyor... 

ALİ ER (İçel)- 18'inde yapalım. 
BAŞKAN-Sayın Er... 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Ayrıca, diyor ki, ona yakın bir tarih saptanırsa, yine, fiilî bir 
durum ortaya çıkabilir. 

Bakınız, kanunun... 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)- Yüksek Seçim Kurulu Başkanı "nisan, mayıs" diyor; sizin ağ

zınızla konuşuyor; mart ayından bahsediyor... 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Aynen böyle söylüyor... 
BAŞKAN- Sayın Alpaslan, lütfen efendim... 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)- Bunların ağzından konuşuyor Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN- Efendim, siz lütfen sakin olun. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)- Ayıbınızı örtüyor. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Kanunun Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 30 

günlük, asgarî 25 günlük bir süreye ihtiyâç olduğunu söylüyor... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Nereden çıkarıyor onu? 
Hangi yasaya dayanarak söylüyor onu? 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Söylüyor bunu. Bunu dinlemediniz mi? . 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Onu söylüyorsa tarafsızlığını kaybetmiş oluyor. (ANAP 

sıralarından "kaçamazsınız" sesleri) 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Dinlemediniz mi bunu? Daha da ayrıntılı bir biçimde açıkla

ma yapıyor; "öyle bir fiilî durum doğabilir ki, siz Aralık ayında bir.gün tespit etseniz bile, mevsim 
şartları itibariyle, ola ki Van'da veya benzeri illerde seçimi durdururuz" diyor. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Onları ilgilendirir mi? , 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Şimdi, Türkiye'nin önünde bulunan ve ülkemizi, devletimi

zi ve milletimizi yakından ilgilendiren çok önemli birtakım kanun tasarı ve teklifleri Meclisin gün-
demindeykcn, sizin, Türkiye'yi günlerdir "yok efendim, iptal edildi, edilecek, durduruldu durduru
lacak" şeklinde bir belirsizliğe sürüklemeye ve Meclisi meşgul etmeye hakkınız var mı? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Devam edin Sayın Ercan. 
FARUK SAYDAM (Manisa)- Korkuyorsunuz, kaçıyorsunuz... 
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BAŞKAN- Lütfen müdahale etmeyin Sayın Saydam. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- .Değerli arkadaşlar, sizler, muhalefet milletvekilleri olarak... 

ALI ER (İçel)- Neyi anlatmak istiyorsun? Neden kaçıyorsunuz? Seçime gidelim. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Ben şunu anlatmak istiyorum... 
BAŞKAN- Sayın Ercan, bir dakika... 
Sayın Ali Er, birkaç defa dikkatinizi çektim; lütfen; istirham ediyorum... 

Devam edin Sayın Ercan. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Değerli milletvekilleri, ayın 12'sinde bütçe gelecek. Acaba, bu 
bugün, burada, sıraları doldurduğunuz bu önerinizden daha mı önemsiz? 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (içel)-Niye toplanamıyorsunuz? 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Bir tarihte -yine, o zaman da söylemiştim- bu Meclis çok tari

hî toplantılar yaptı, çok önemli ve tarihî kararlar aldı; hatırlayınız. Bu, sizde bir alışkanlık haline 
geldi; Meclis, o tarihte, bu devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne dil uzatanlarla ve 
onlara çanak tutanlarla ilgili tarihî oturumunu yaptığı günlerde de Mecliste yoktunuz! O gün de 
Mecliste yoktunuz, o tarihlerde de yoktunuz Mecliste! (ANAP sıralanndan şiddetli gürültüler, DYP 
sıralanndan alkışlar) 

FARUK SAYDAM (Manisa)-Başbakan yukarıda oturuyordu. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Ama, bir sayın genel başkanın mal varlığıyla ilgili bir araştır

mada şu sıraları yine doldurmuştunuz... Bugün de aynı alışkanlığınızı sürdürüyorsunuz. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, ayın 12'sinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine bütçe gelecek. 
Acaba sizin için, acaba bizim için, acaba bu milletimiz için, bundan daha önemli bir şey var mı?! 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Seçim var. 
MUSTAFA BAHRÎ KİBAR (Ordu)-Şov yapma. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Bakınız, siz bütün milletvekillerinizle seçim bölgelerinde ça

lışırken; 4 Aralık seçimlerine karar alan bizler, seçim demedik, siyasî partimizin çıkannı gözet
medik, ülkenin çıkarlannı kendi siyasî çıkarlarımızın önüne koyduk ve gece gündüz burada bulun
duk, çalıştık. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Umudunuz yoktu. 
. ' NEVZAT ERCAN (Devamla)-Doğrudur (!) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Kaçtmız. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Benim, bir milletvekili olarak sizden temennim, dileğim; sizin 

de sorumluluğunuz var, hele hele, öylesine ağır şartlan devretmiş, geçmiş bir siyasî iktidann men
supları olarak o kadar sorumluluğunuz var ki... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Ne yaptınız?.. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa)-Siz o şartlara getirin Türkiye'yi... O şartlara getirin, yeter. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Evet, o kadar sorumluluğunuz var ki, Türkiye'nin önünde ve 

gündeminde bulunan, ülkenin yararına olan, içte ve dışta birikmiş sorunları aşmada, sizler de gece 
gündüz burada olmalısınız, millet adına görevinizi ifa etmelisiniz. Ben, sizleri o sorumluluk duy
gusuna çağınyorum. (ANAP sıralarından gürültüler, DYP sıralarından alkışlar) 
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YAVUZ.KÖYMEN (Giresun)- Korkuyorsunuz ve kaçıyorsunuz. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Değerli milletvekilleri, işte, Aralık ayının 12'sinde bütçe gele
cek. Bugün doldurduğunuz bu sıralan, dilerim, o gün de doldurursunuz. O gün de, ülkenin yararı
na temennileriniz ve önerileriniz olsun, biz, onlardan istifade edelim; icap ederse onlardan övünç 
duyalım; ama, o gün de, sizleri, burada bekliyoruz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- İşte 11 Aralık, kaçmayın... Kaçıyorsunuz. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)-Değerli milletvekilleri, bakınız... 
Peki, siz 11 Aralık tarihiyle ilgili "seçim, seçim" falan derken; bütçe, ülkenin çıkarları, vesa

ire ne olacak?.. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun)-Hikâye anlatma! 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Değerli arkadaşlar, Türkiye, 19 Aralıkta, Brüksel'de, gümrük 

birliğine girişin ilkeleriyle ilgili yapılacak toplantıya katılacak. 
Bakınız, ondan önce, bu Meclisin yapacağı birtakım yasal düzenlemeler var; onlar sizi hiç il

gilendirmiyor mu ?! (ANAP sıralarından gürültüler) 
ENGİN GÜNER (İstanbul)- Şimdi mi aklınıza geldi?.. Aklınız neredeydi? 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)- Bugün mü?! İki ay önce neredeydiniz?. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Onlar sizi ilgilendirmese de, onları yapmak, onların yasal dü

zenlemelerini, bu Meclisten, millet adına çıkarmak, bizim boynumuzun borcudur. (DYP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun)- Seçimlerden kaçmayın, korkmayın! Bu milletten korkmayın! 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)-Kaçamayacaksınız... 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Değerli milletvekilleri, sizler için çok şey söylerim, yalnız şu

nu iyi biliniz^ Doğru Yol Partisi ve geçmişte, iftihar ettiğimiz, devamı olduğunu söylediğimiz De
mokrat Parti ve Adalet Partisi, iktidarının kaynağında daima sandık aramıştır, seçim aramıştır. Ba
kınız, bir defa daha söylüyorum... (DYP sıralarından alkışlar) 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Demokrat Partiyi kim kapattı?.. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Bizim iktidarımızın kaynağında, milletin hür iradesi dışında, 
hiçbir muvazaa, hiçbir müsamaha yoktur (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, ANAP sıra
larından gürültüler) hiçbir beşerî gücün etkisi yoktur, dayanağı yoktur. Siz, kime demokrasi dersi 
veriyorsunuz?!. Siz hangi sandıktan, hangi seçimden bahsediyorsunuz?!. 

. HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Kaçmayın, kaçmayın. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Değerli milletvekilleri, tekrar ediyorum, sandık, seçim ve mil

letin mukaddes oyu, bizim İktidarımızın, ülke idaresine gelişimizin, yegâne kaynağı olmuştur ve 
daima da öyle olacaktır. O itibarla, samimî bulmadığımız, bir siyasî ciddiyetsizlik olarak gördüğü
müz bu önerinin reddi istikametinde Yüce Meclisin değerli üyelerinin oy kullanacağını bekliyor; 
hepinize saygılar sunuyorum.(DYP sıralarından "Bravo"sesleri,alkışlar;ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Ercan. 
VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

/ . - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan 'in, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan 'in, partile
rine sataşması nedeniyle konuşması 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Sayın Başkan.. (Gürültüler) 

BAŞKAN- Efendim, tebrikat faslı bitsin de, sizi dinleyeceğim; çünkü, duyamıyorum. 
Buyurun. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Sayın Başkan, Yüce Meclise sunduğumuz önerge siya
sî ciddiyetsizlikle suçlanarak Grubumuza açıkça sataşmada bulunulmuştur; sataşmadan dolayı söz 
istiyorum. 

BAŞKAN- Sayın Korkmazcan, biraz önce, Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri'nin ko
nuşmasında da sataşma nedeniyle söz istediğinizi bildirmiştiniz. Zabıtları getirtdim, tetkik ettim, 
Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri'nin konuşmasında bir sataşma tespit etmedim; ama, biraz 
önce konuşan sayın grup başkanvekilinin, bir grubun verdiği öneriyi siyasî ciddiyetsizlik olarak 
suçlamasını o gruba bir sataşma olarak kabul ediyorum ve size söz veriyorum. (DYP sıralarından 
gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

Sayın Korkmazcan, size yeni bir sataşmaya meydan vermeden, çok kısa olarak, sadece buna 
cevap verecek şekilde söz yerdim. (DYP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bir dakika... Sayın Bakanın konuşmasını değerlendirdiğimi ve bir sataş
ma olarak kabul etmediğimi açıkça beyan ettiğim zaman alkış almıyorum da, bir başka değerlen
dirmem nedeniyle niye protesto ediliyorum; bunu anlamakta güçlük çekiyorum. (DYP sıralarından 
gürültüler) Lütfen!.. İstirham ediyorum!.. Eğer, Sayın Korkmazcan konuşmasında bir sataşmaya 
meydan verirse, aynı hakkı, Sayın Grup Başkanvekiline de tanırım. Lütfen... İstirham ediyorum!.. 

Buyurun Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; biz, bugün, Yüce 

Meclisin, bundan kısa bir süre önce çıkardığı Seçim Kanununun... 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)- Yanlış yaptınız sataşma kabul etmekle. 
BAŞKAN- Sayın Bakanım, lütfen, siz Bakanlık görevini yapın, biz de Başkanlık görevini ya

palım; istirham ediyorum...Ben, Bakanlar Kuruluna müdahale ediyor muyum? 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)- Hiç konuşmayın; yapamıyorsunuz. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- ... karşılaştığı uygulama güçlüklerini ortadan kaldır

mak üzere, bir mesai yapıyoruz. Yüce Meclis, bugün, kendi çıkardığı ve halen yürüklükte olan bir 
kanunun, fiilî bazı durumlar dolayısıyla önünde meydana gelmiş bir tıkanıklığı giderme gayreti 
içinde ve Yüce Meclis, çok ciddî bir görev yapıyor. Bu görevin yerine getirilebilmesi maksadıyla, 
elbette, her parti grubu ve her partinin yetkili organı, bir değerlendirme yapacaktı. Biz, değerlen
dirmemizi yaptık; dün gece itibariyle, ara seçimlerin 11 Aralık tarihinde yapılabileceği kararına 
vardık ve teklifimizi Yüce Meclise sunduk. Aynı mahiyette, gene bu yüce çatı altında görev yapan 
bir başka siyasî parti grubumuz da, bir kanun teklifini, bu sabah itibariyle Yüce Meclise sundu. Bu 
müzakereler sırasında da ortaya çıktı ki, İktidar ortağı olan SHP Grubunun, hem grup organları hem 
de merkez organları, bu önergeleri ciddiye alarak, o mahiyette bir teklifi, Yüce Kurulun önüne ge
tirdi. 

Şimdi, bunlar konuşulurken, Sayın Nevzat Ercan arkadaşımız gibi bir hukukçuya, ben, biraz 
önceki konuşmayı yakıştıramadım; yani, burada, acaba, ortalığı gerginleştirip, gruplar arasında me
selenin soğukkanlılıkla değerlendirilmesine mani olucu bir tavır mı var diye şüphe ediyorum. Ne-
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dir konuştuğumuz konu?.. Biz 11 Aralık demişiz, SHP 18 Aralık demiş, siz Mart diyorsunuz, ola
bilir; başka şeyler de söyleyebilirsiniz; ama, partilerin yaptığı ciddî bir kanun teklifini, Meclis Baş
kanı da ciddiye almış, Anayasa Komisyonuna sevk etmiş; nasıl ciddiyetsizlikle tavsif edebilirsi
niz?.. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka şeyi ifade edeyim: Bu Meclis çatısı altında görev yapan siya
sî parti gruplarından hiçbiri, sandığın dışından bir icazetle bu çatı altına gelmiş değil. Birbirimize, 
demokrasi konusunda, fazla ders vermeye kalkışmamız yanlış olur. Hele, partilerin geçmiş uzantı
ları hakkındaki tartışmalara girecek olursak, buna zamanımız yetmez ve o konuda haklılık da yok
tur. Heİe, Doğru Yol Partisinin; hele, Adalet Partisinin, Demokrat Partiyle kendi arasında bir kök 
bağı kurması, tarihen mümkün değildir. Şimdi, burada, o olayları açmayalım. Önemli olan şu... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-Açalım canım... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, önümüzde... 
BAŞKAN- Sayın Korkmazcan,çok az vaktiniz kaldı; lütfen toparlayın efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- O konuya girmek istemiyorum; o konuyu bir başka or

tamda konuşuruz. , 

BAŞKAN- Toplayın efendim, lütfen... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Bugün, önümüzdeki iş... (Bakanlar Kurulu sıraların
dan "girelim, konuşalım" sesi) 

O konuya girersem, o zaman sizin tuzağınıza düşmüş olurum Sayın Bakanım. Biz, bir işi gö
türmeye çalışıyoruz. 

BAŞKAN- Sayın Korkmazcan, süreniz bitmek üzere; bir kere daha hatırlatıyorum. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Lütfen laf atmayın; siz vetoları iyi bilirsiniz.. Veto olanlar sa

yesinde geldiniz. O yüzden de o sayfayı açmayın lütfen. 
BAŞKAN-Sayın Saraçlar, lütfen... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, o vetolara uğrayanlardan birisi 

benim. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-Açmayın o sayfayı. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)-Ben açmadım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Saraçlar, lütfen... İstirham ediyorum. 

Sayın Korkmazcan, süreniz bitti; son cümlenizi alayım efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, şu anda önümüzde olan bir ko

nu var ve burada, Yüce Meclisin çıkardığı bir kanunu işletmek görevi vardır, Hükümet için var, 
Meclis için var; bu görevi yerine getirmek, hepimizin sırtında bir yüktür. Buradaki üç grup bir ko
nuda anlaşmışsa, herhalde bunda, ciddiyetsizlik gibi bir tavsif yerine, önemli, üzerinde dikkatle de
ğerlendirilmesi gereken bir durum vardır. 

Doğru Yol Partisi mensubu arkadaşlarımı, konuyu, soğukkanlılıkla değerlendirmeye davet 
ediyorum. Bizim önerimiz, şu anda oylanacak olan, sadece ivedilik önerisidir. Şu anda bunu yapa-
mıyorlarsa -zaten 24 saatlik süre geçti, bir 24 saat daha geçer- Anayasa Komisyonunda bu konu 
ele alınacaktır, oraya kendi önerilerinizi de getirirsiniz. Mesele, Anayasa Komisyonu, sadece, 24 
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saat önce mi toplansın, yoksa 24 saat sonra mı toplansın meselesinden ibarettir. Böyle bir konu tar
tışılırken, bu kadar dramatik konuşmalara, bu kadar dramatik üsluplara yer yoktur. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) , 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Korkmazcan. 

V. - ÖNERİLER (Devam) 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 
1. -Ara seçim kanun teklifinin komisyonda görüşme zamanına ilişkin ANAP Grubu önerisi 

(Devam) 
2. - Ara seçim kanun teklifinin komisyonda görüşme zamanına ilişkin RP Grubu önerisi (De

vam) 
BAŞKAN-Sayın Milletvekilleri, önerilerle ilgili müzakereler tamamlanmıştır. 
Biraz evvel, önerilerin ikisini birden işleme koyacağımı ve ikisini birden oylayacağımı ifade 

etmiştim. -
Şimdi, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Sayın Hasan Korkmazcan ve Refah Partisi Grup 

Başkanvekili Sayın Şevket Kazan tarafından verilen önerileri oylarımza arz ediyorum: Önerileri 
kabul edenler...Kabul etmeyenler... Öneriler kabul edilmemiştir. (DYP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyondan Gelen Diğer işler" kısmına geçiyo
ruz. • 

Önce, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 
(DYP sıralarından "ANAP'lılar, nereye gidiyorsunuz; tasarıyı görüşmeye başlıyoruz ?!" sesle

ri, gürültüler) 
Efendim, gürültünüz devam ettiği için pratik okumamı, maalesef, yapamıyorum; eğer gürültü

yü bitirirseniz, hepsini birden okuyacağım. 
VII.-KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta, Şirketleri Hizmetlerinin Baş
bakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202,1176,1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) 

BAŞKAN- Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ile ilgili kanun tasarısının 
görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Görüşmeler ertelenmiştir. 
2. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın

da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (J/343) (S. Sayısı: 71) 
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BAŞKAN- Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Görüşmeler ertelenmiştir. 

3. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (11306) (S. Sayısı': 82) 

BAŞKAN- Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısını görüşmelere 
başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Görüşmeler ertelenmiştir. 

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

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

Komisyon?.. Yok. 
Görüşmeler ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN- Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Görüşmeler ertelenmiştir, 

6. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Millet
vekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(11488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı: 283) 

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

/Komisyon?.. Yok. 
Görüşmeler ertelenmiştir. 

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

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

Komisyon?.. Yok. 
Görüşmeler ertelenmiştir. 

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

Komisyon?.. Yok. 
Görüşmeler ertelenmiştir. 

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

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

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

nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı: 691) 
BAŞKAN- İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesi Dair Yet

ki Kanunu Tasarısının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Görüşmeler ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN- Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyal-
demokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Nihat Matkap'ın; Özelleştirme Kanunu Teklifinin görüş
melerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Görüşmeler ertelenmiştir. 
12. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Mil

letvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; Özelleştirme Uygulamalarının 
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Teklifi ile Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/1196, 1/773) (S. Sayısı: 720) (1) 

BAŞKAN- Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerinde. 
Geçen birleşimde, tasarının 33 üncü maddesi kabul edilmişti. 
Şimdi, 34 üncü maddeyi okutuyorum: 

(1) 720 S. Sayılı Basmayazı 26.10.1994 tarihli 24 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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MADDE 34. - 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi
nin 3 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"3. Kamu iktisadî kuruluşu "Kuruluş"; sermayesinin tamamı Devlete ait olup, tekel niteliğin
deki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu 
kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadî teşebbüsüdür." 

BAŞKAN- Maddenin görüşmelerine başlıyoruz. 
Madde üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Emin Kul ve Refah Partisi Grubu adına 

Sayın Zeki Ünal'ın söz talepleri vardır. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Emin Kul; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 720 sıra sayılı kanun tasarısının 34 üncü maddesi üzerin

de Grubum adına söz almış bulunuyorum. Görüşlerimi arz etmeden önce, sizleri saygılarımla se
lamlıyorum. 

Bilindiği gibi, devletin girdisi çıktısı, eksiği gediği, kurumlarının ve Hazinesinin alacağı, bor
cu, mevcudu, her yıl, Yüce Meclise sunulan bütçe kanunu tasarılarında, komisyonlardan başlaya
rak Genel Kurula kadar, saatlerce, günlerce açık biçimde görüşülür. 

Devletin, Planlama Teşkilatının, istatistik kurumlarının, Merkez Bankasının, Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığının yayımladığı belge ve bilgilerden ise, ekonomik durum açıklıkla tespit edi
lebilir. 

Özellikle ekonomistler ve siyasete soyunan ekonomistler, bu gerçekleri ve bilgileri çok daha 
özenle edinirler ve izlerler. Devletin bu bilgi ve belgelerini, her yurttaş ve geniş halk kitleleri izle-
yemeyebilirler, bunlara vâkıf olamayabilirler; ancak, demokratik rejimde, siyaset yapmaya soyu
nanlar, vaatlerini bu bilgilerin doğrultusunda yapmak ve işbaşına geldiklerinde de bu vaatlerini, kit
lelerin çoğu kez unutkan hafızasına sığınıp yahut besledikleri medya vasıtasıyla yurttaşların hafı
zasını silip, onları bir illüzyon hünerinin uyuşturmasına çekerek unutturmak yolunu seçmemek an
layışında olmalıdırlar. 

Biraz önce yapılan müzakerelerde; ülkenin önünde çok ciddî sorunların bulunduğu ve çok 
önemli bir kanun tasarısının görüşüldüğü; İktidar gruplarındaki milletvekili arkadaşlarımızın, bu
nu, ciddiyetle ve salonu doldurarak takip ettikleri; fakat, muhalefette bulunanların bu ciddî çalış
maya katılmadıkları ifade edildi. 

Şimdi, tespit ettiğim kadarıyla, İktidar gruplarından, salonda 15 kadar milletvekili arkadaşımız 
var. ( RP sıralarından alkışlar) Eğer kendileri için bu kadar ciddî bir konuysa, biraz önce bu kürsü
den ifade ettikleri bu müzakerelere inşallah katılır ve görüşlerimizi dinlemek nezaketini gösterirler. 

Tekrar ediyorum, demokratik rejimde, siyaset yapmaya soyunanlar, vaatlerini, bu bilgilerinin 
doğrultusunda yapmak ve işbaşına geldiklerinde de, bu vaatlerini, kitlelerin, çoğu kez unutkan ha
fızasına sığınıp veyahut besledikleri medya vasıtasıyla yurttaşların hafızasını silip, onları bir illüz
yon hünerinin uyuşturmasına çekerek unutturmak yolunu seçmemek anlayışında olmalıdırlar. Ak
si halde, siyaset yozlaşır, siyaset kurumları çürümeye başlar, demokratik rejime inanç örselenir ve 
giderek azalır. Bu gerçeği hepimiz kabul etmek zorundayız. 

Sayın milletvekilleri, gökteki yıldızları dahi, altına imzalarını atarak, vaat edenlerin, işbaşına 
geldiklerinde, "biz, devletin ve ekonominin bu durumda olduğunu bilmiyorduk" gibi, halkı umur
samaz bir tecahülden gelen gayri ciddî mazeretleri olamaz. İktidara gelmenin yolu -çağdaş bir dev-
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let ve demokraside- bu yöntemle olmamalıdır. Basit biçimiyle bu yöntemi kullanırsanız, belki ikti
dar olmakta hedeflediğiniz amaçlara ulaşabilirsiniz; tabiî, bu kişisel amaçlardan olabilir; fakat, top
lumu uğrattığınız hayal kırıklıklarının tepkileriyle başa çıkamadığınızda, vaat ettiğiniz refahı dağı
tamadığınızda, sizi iktidara taşıyan medya çevrenizle birlikte, yeni illüzyonlarla, demokrasiyi bir 
çoğunluk diktatörlüğüne sürüklemek eğilimlerine girersiniz; seçimleri de, istediğiniz tarihte yap
mak üzere, ortada fiilen bir kanun varken, onu görmezlikten gelebilirsiniz. 

Özelleştirme macerasına bu gerçeklerin ışığında baktığımızda, çok hazin tablolarla karşılaş
mamak mümkün değildir. Önce, kalkar, özelleştirmelerin iptali için Danıştaya başvurursunuz; son
ra, 3 Mayıs 1991'de, Güneş Gazetesine "KİT'lerin kapatılması büyük bir hatadır, KİT'leri kapat
mak, büyük bir aczi ve devletin iflasını gösterir" diye beyanat verip millete seslenirsiniz. Sonra, ik
tidar olunca, bu beyanınıza doğrusu sahip çıkıp, özerkleştirmeyle ilgili TÖYÖK kurarsınız. İktida
rınızın üçüncü senesi geçer, bir ara seçim arifesinde birden, ihtida etmişçesine özelleştirme sevda
lısı kesilirsiniz ve beslediğiniz medya çevreleri, bütün olan biteni görmeyerek, sizi, özelleştirme 
şampiyonu ilan eder. 

Bu medyatik illizyonistler, 1989 ve 1991 yıllarında işçilere, memurlara verilen zamların azlı
ğını tahrikkâr bir biçimde savunurken, bugün, işçilere, bu yıllarda fazla ücret verildiğini, işçilerin 
ücretlerinin yüksek olduğunu yazar, söyler olurlar; konsolide bütçe açıklarının KİT açıklarını kat 
kat katlayıp aştığını görmezden gelirler; gayri safi millî hâsılaya oranla KİT açıklarının yüzde 1,6, 
konsolide bütçe açığının ise yüzde 4,3 olduğunu bilmezden gelirler. 

"insanlar bir daha hayat pahalılığı görmeyecek" diye 6.6.1991 tarihli Milliyet Gazetesine be
yanat veren Sayın Başbakan, yarattığı korkunç hayat pahalılığını "başarı" ve "devam" diye allayıp 
pullayıp sunabilir. Günde 250 milyar lira zarar var hesabıyla en ağır suçlamaları Meclise yöneltir
ken, bu mantığa bağlı olarak, Uç yıldan beri bu zarara göz yuman somut hedefj, yani siyasî iktida
rı görmeyerek, esasta özelleştirmeyi savunan siyasetçileri hedef gösterip, hedef şaşırtırlar. Ortam, 
bu illizyonlarla toz duman olursa, işte karşınıza 34 üncü madde böylece gelir. 

34 üncü madde, kamu iktisadî kuruluşlarının, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer 
alan tarifiyle ilgilidir. Bu tarif dikkatle yapılmışken ve bu tarife göre, Kamu İktisadî Kuruluşları
nın tanımı kanunla düzenlenmişken, şimdi bir anda bütün kamu İktisadî Kuruluşları, bir turnusol 
kâğıdı gibi, asite sokulursa mavi, baza sokulursa kırmızı olur. İşte bu illizyonla da, Özelleştirme 
Kanununun istikbaline doğru neler yapılmasının hesaplandığı bir daha açıkça ortaya çıkar ve Mec
liste biraz önce Türkiye'nin önündeki en önemli kanun olarak allanıp pullanıp gösterilmeye çalışı
lan bu kanun üzerinde, böylesine, bir turnusol kâğıdı gibi, karakteri iki satırlık bir maddeyle değiş
tirilen Kamu İktisadî Kuruluşlarının üzerinde görüşlerimizi arz etmeye çalışırken, İktidar Grupla
rında şu anda Mecliste 11 kişi bulunur ve Hükümet sıralarında da hiçbir kimse bulunmaz!.. 

Bunları huzurunuzda tescil ediyor ve iktisadî devlet kuruluşlarının, 233 sayılı kanun hükmün
deki kararnamenin 2 nci maddesinin 3 numaralı bendinde yer aldığı şekildeki tarif içinde kalması
nı, başka bir değişikliğe uğratılmamasını temenni ediyor, saygılarımı arz ediyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim sayın Kul. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Zeki Ünal; buyurun efendim.(RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL (Karaman)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 720 sı

ra sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmtinde Ka-
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rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 34 üncü maddesiyle ilgili görüşleri
mizi arz etmek üzere, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, madde üzerindeki görüşlerimizi arz etmeden önce, önemli gördüğüm 
birkaç noktaya temas etmek istiyorum. 

Bunlardan bir tanesi; her madde görüşüldükten sonra, milletvekili arkadaşlarımız tarafından 
Sayın Bakana tevcih edilen sorular hakkında. Maalesef, sorulan soruların cevaplan, çeşitli neden
lerle verilmemekte; ya kendi bakanlığıyla ilgili olmadığı gerekçesiyle ya soru niteliğinde olmadığı 
gerekçesiyle veyahut da bu konuyla, bu maddeyle ilgili değildir gerekçesiyle, sorulara cevap veril
memektedir. 

Bir örnek vermek gerekirse; dün, 29 uncu madde görüşüldükten sonra, birkaç tane soru tevcih 
ettiğimiz zaman, maalesef, bu sorularımıza cevap alamadık. Halbuki, 29 uncu madde, tamamen, 
nemalandırmayla ve Kamu Ortaklığı Fonunun kullanımıyla ilgili bir maddeydi. 

Sorularımızın biri, 1993'te, dış piyasalarda satılan bonoların döviz cinsinden değerinin ne ol
duğuyla ilgiliydi. 

Bir diğerinde, 1993'te Japon piyasalarında satılan bono miktarının ne kadar olduğu ve yenin, 
dolar karşısında değer kazanması sonucunda, dolar olarak borcumuzun ne kadar arttığı soruluyor
du. 

Diğerinde de, nemalandırmayla ilgili olarak, aynen, TYT Bankta, Impexbankta ve Marmara-
bankta olduğu gibi, batan paraları dikkate almak suretiyle, 1990 yılından evvel de aynı şekilde, pa
raların batıp batmadığını sormuştuk. 

Bu sorularımız, tamamen, Hazineyle ilgiliydi ve maalesef, burada oturan bir Sayın Bakan "bu 
konuyla ilgili değildir" diyerek, bu sorularımıza cevap vermemiştir. Tabiatıyla, Sayın Doğan, bu
rada, yerinde olmadığından dolayı, diğer bir Bakan, Sayın Mehmet Gölhan bulunuyordu ve kendi
leri de konunun içinde olmadıklarından, soruların maddelerle ilgili olmadığını ifade ederek konu
yu kapattı; halbuki, bu sorular, hem maddeyle ilgiliydi hem de Hazineyle ilgiliydi. 

Değerli milletvekilleri, üzerinde önemle durmak istediğim diğer bir konu da şu: Şu anda, elim
de, Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının 25 Mart 1994 tarihli dokümanı var; yine ay
nı şekilde, 27 Haziran 1994 tarihli Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığıyla ilgili doküman
lar var; bir de, Sayın Bakana, özelleştirmeyle ilgili olarak bir soru sormuştum. 3 Kasım 1994 tari
hinde bize gelen cevaptaki rakamları ve bu dokümanları mukayese ettiğimiz zaman, aralarında bir 
mllbayenet olduğunu görüyoruz ve bu konuda, kafalarda bazı istifhamlar meydana geldiğini de bu 
arada belirtmek istiyorum. 

23.3.1994 tarihi itibariyle, bakıyoruz; dolar cinsinden özelleştirme gelirleri 2 milyar 897 mil
yon dolar. Bunlar, 1986 yılından başlayarak, 1994 yılına kadar sekiz yıllık bir zamanı kapsayan bil
gilerdir. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 31.5.1994 tarihi itibariyle verilen 
bilgide, 2 milyar 721 milyon dolarlık özelleştirme geliri var; yani 23.3.1994 tarihine göre 176 mil
yon dolarlık bir azalma olmuş. Bunun yanında, 30.9.1994 tarihi itibariyle, Sayın Bakanın imzasıy
la bize gelen bilgide de, özelleştirme geliri, 2 milyar 805 milyon dolar olarak ifade edilmektedir ve 
en son durumda da -31.5.1994 tarihli, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının vermiş olduğu bilgiye gö
re- 84 milyon dolarlık bir fazla görülmektedir. 
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Bilindiği gibi, özelleştirme gelirleri içerisinde, hisse senedi satış geliri ve bunların blok satış, 
tesis ve varlık satışı, halka arz, uluslararası kurumsal arz, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında
ki satış, yarım kalmış tesis satışı yer almaktadır. 

31.5; 1994 tarihi itibariyle -1986 - 1992 yılları arasında- toplam 1 milyar 700 milyon dolarlık 
özelleştirme geliri olduğu belirtilmektedir; halbuki, 23.3.1994 tarihi itibariyle, bu miktar, 1 milyar 
869 milyon dolardır, iki aylık bir zaman içerisinde 169 milyon dolarlık bir düşüş olduğu görülü
yor; niçin düştüğü, nasıl düştüğü belirsiz. 

Hisse senedi satış gelirleri, 1993 yılı başında 529 milyon dolarken, bu miktar, aynı yılın ma
yıs ayında 419 milyon dolara düşüyor. 

23 Mart 1994 tarihinde, özelleştirme giderleri, 2 milyar 553 milyon dolar iken -mart ayındaki 
bilgide 2 milyar 553 milyon dolar olarak geçerken- aynı yılın beşinci ayının 3 Tindeki bilgiye gö
re, 2 milyar 595 milyon dolardır. 

23.3.1994 - 31.5.1994 tarihleri arasında, özelleştirme gelirlerindeki 170 milyon dolarlık eksil
meye mukabil, özelleştirme giderlerinde 42 milyon dolarlık bir artış söz konusu olabilmektedir. 

Bunun yanında, en son, 30.9.1994 tarihi itibariyle de, özelleştirme gelirleri 2 milyar 805 mil
yon dolardır; yani, dört ay içerisinde 85 milyon dolarlık bir fazla görülmektedir. Bu zaman içeri
sinde bu farklılık nereden kaynaklanmıştır, bunun açıklanmasında büyük zaruret vardır. 

Diğer bir konu da, 31.5.1994 tarihinde giderlerin içerisindeki payı 44 milyon dolar olan dene
tim ve danışmanlık ile ilan ve reklam giderleri, 30.9.1994 tarihine gelindiği zaman 47,6 milyon do
lar olmuş; yani 1,5 trilyon liradan aşağı yukarı 1,7 trilyon liraya çıkmış. Aradaki bü farkın nere
den kaynaklandığı da kafalarda oluşan bir başka sorudur. 

Değerli arkadaşlarım, bunun dışında, sekiz yıllık zaman içerisinde gelir ile gideri mukayese et
tiğimiz zaman, 1994 Mart ayı itibariyle, gider, gelirin yüzde 88'ini tuttuğu halde, en son durumda, 
yani 31.5.1994 tarihinde gider, gelirin aşağı yukarı yüzde 95'ini kaplamış oluyor. Dolayısıyla, bu
rada, zihinlere takılan bir soru vardır; sekiz yıldan beri özelleştirme yapılmış ve çok ilginçtir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Buyurun efendim. 
ZEKt ÜNAL (Devamla)- En son durum itibariyle, yani 31.5.1994 tarihi itibariyle, gelir 2 mil

yar 721 milyon dolar, gider 2 milyar 595 milyon dolardır; yani, sekiz yıldan beri elde edilmiş olan 
gelir miktarı 126 milyon dolar olmaktadır. Şayet, buradaki sermaye iştiraklerini, İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsasındaki alımları ve Hazineye aktarmayı hesaba katmadığımız takdirde, bir yılda 
292 milyon dolarlık bir gelir sağlanmış oluyor ki, bunun, 60 milyar dolar civarında olduğu söyle
nen KİT'lerin toplam gelirleri yanında, fevkalade az bir gelir olduğu ifade edilebilir. 

Değerli arkadaşlarım, 34 üncü maddeyle, 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 2 nci maddesinin 3 numaralı bendi değiştirilmiştir. Bu bent, eski durumunda şu şekil
de ifade edilmişti: "Kamu iktisadî kuruluşları 'Kuruluş'; sermayesinin tamamı Devlete ait olan ve 
tekel niteliğindeki mallar ile temel mal ve hizmetler üretmek ve pazarlamak üzere kurulan, kamu 
hizmeti niteliği ağır basan kamu iktisadî kuruluşlarıdır." Bu ifade, yeni düzenlemeyle şu şekli al
mıştır: "Kamu iktisadî kuruluşu 'Kuruluş'; sermayesinin tamamı Devlete ait olup, tekel niteliğinde
ki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu 
kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadî teşebbüsüdür." 
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Görüldüğü gibi, burada, farklı olarak, kamu iktisadî kuruluşlarına bir imtiyaz verilmektedir. 
Sanıyorum, Hükümet, burada, özelleştirmenin muhtemel olumsuz sonuçlarını izale edebilmek 
amacıyla böyle bir düzenleme getirmiş bulunmaktadır; yalnız, 35 inci madde, bunu nakzedeh bazı 
kısımları ihtiva etmektedir. Sanıyorum, bundan sonra konuşacak olan arkadaşımız da bu konu içe
risindeki çelişkileri dile getirecektir. 

Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Ünal. 

Gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 

Şahsı adına konuşmak üzere; buyurun Sayın Algan Hacaloğlu. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşülmekte olan 
Özelleştirme Yasa Tasarısının 34 üncü maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyor, hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu madde, yıllardır Türkiye sanayiine ve Türk toplumuna, birçok alanda -ama, özellikle, te
mel mal ve hizmetler alanında- katkıda bulunmuş ve bulunmakta olan KİT'lerin kendi içinde sınıf
landırılması ve bu sınıflandırmayla, özelleştirme sürecinde, Danıştay engeline takılmamasını temin 
için getirilmiş olan bir maddedir. 

Bu maddeyle -benden evvel konuşan çok değerli Refah Partili arkadaşımın da dediği gibi- bir 
bölüm KİT'lere bir imtiyaz verilmiyor, onlara bir iyilik yapılmıyor; aksine, doğal olarak, Anayasa
nın özündeki imtiyaz anlayışının sadece çok sınırlı KİT'lerle ilgilendirilmesi sağlanılıyor. 

Bilindiği gibi, Anayasamız, kamusal yarar amaçlı tüm mal ve hizmet üretimini, temel mal ve 
hizmet üretimini, Türkiye genelinde yaygın kesimlere yönelik mal ve hizmet üreten tesisleri imti
yaz kavramı içinde değerlendirmiş, bunların yaptıkları hizmet ve çalışmaları imtiyaz olarak tanım
lamış ye o nedenle, bunlarla ilişkin yapılacak, ve bunların yapacakları her türlü sözleşmeyi Danış-
tayın denetimi kapsamına almıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin üç numa
ralı bendi, daha evvel bu değişik haliyle bize sunulmuş bulunan tasarıdan farklı olarak, temel mal 
ve hizmet üreten KİT'leri de KİK olarak, yani, kamu iktisadî kuruluşu olarak değerlendirmekteydi. 
Nedir bunlar arasındaki fark; öyle değerlendirilse ne olur, böyle değerlendirilse ne olur; KİK dese
niz ne olur, KİT deseniz ne olur; ister o kılıfa sokun, ister bu kılıfa sokun; yani, amacınız, sonun
da, toplumu uyutup, bunları -ya öyle ya böyle- satıp tasfiye etmek olduktan sonra, buna, imtiyaz 
deseniz ne olur, demesiniz ne olur! ' 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin oynamakta olduğu oyunu hep beraber çözeceğiz; bu oyunu 
bozacağız. (CHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, esasında, bundan sonraki maddede, bu konuyla ilişkin bir hüküm var; orada ayrıntıla
rına inmek istiyorum. Burada bu çerçevede tutacağım; ama, İngiltere'nin 5 Kasım tarihli (geçen cu
martesi günkü) The Financial Times Gazetesinin başyazısında, KİT'lerle ilişkin, İngiltere'nin 
KİT'leri ve onların özelleştirilmesine ilişkin bir yazıdan bir bölümü bilgilerinize iletmek istiyorum. 
Malum, Sayın Başbakanımız ve bu tasarıyı bize sunan Sayın Hükümet, KİT'lerin özelleştirilmesi
nin temel gerekçesi olarak, KİT'lerin devlet elinde kaldığı sürece verimliliklerinin artamayacağını 
belirtmektedir. 

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

ALGAN HACALOĞLU (Devamla)-Toparlıyorum Sayın Başkan. 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale)- Ne güzel söylemiş. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla)- İngiltere'de yapılan çalışmayla ilgili olarak Financial Ti-

mes'ta başmakale olarak sunulan bir değerlendirmede, İngiltere'de özelleştirilmiş bulunan, İngilte
re'nin en büyük kuruluşları arasında yer alan, İngiliz demir-çelik şirketi British Steel ve İngiliz ha
vayolları şirketi British Airvvays'deki verimlilik artışlarının, öyle herkesin zannettiği gibi, özelleş
tirmeden sonra meydana gelmediği belirtiliyor. İngiliz demir-çelik şirketi ve İngiliz havayolları şir
ketindeki verimlilik artışları, bu kuruluşların, devletin yönetiminde bulunduğu dönemde, yani, 
özelleştirmeden evvelki dönemde gerçekleşmiştir. Çalışmalar, bu doğrultuda rakamları ortaya koy
maktadır. Esasında, elimizde, bu mealde başka rakamlar da var; ama, ben bunu çok yeni bir veri 
olarak, çok güvenilir bir kaynakta yayımlanmış bir veri olarak, çok değerli Meclis üyelerinin dik
katine sunuyorum. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Hacaloğlu. 

Şahsı adına konuşmak üzere, Sayın Gürkan; buyurun efendim. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sanıyorum siyasî şovu

muz bitti, iktidarı ve muhalefetiyle, perdeyi kapadık, geldik esasa; geldik, bu önemli denilen yasa 
tasarısının görüşülmesine; Saygıdeğer Başbakanımızın sözleriyle, Cumhuriyet tarihinin en önemli 
yasasına... Hangi düzeyde görüştüğümüz, hepinizin burada bulunma zahmetinde, lütfunda bulunan 
sizlerin takdirine... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Gürkan, yalnız, biz şov yapmıyoruz. Bunun altını çize
lim. Biz hakikatleri savunuyoruz. Zaten Anayasa Mahkemesi de bizi teyit etti. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- Burada bulunanlar şov dışı diyorum. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Teşekkür ederim. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, şu anki manzara, bir ara seçimin bel

ki anlamsızlığını, genel seçim için zamanın geldiğini, hatta geçtiğini çok açık olarak ortaya koyu
yor. Bu çerçevede de, özelleştirmeyi, eğer şu manzarada bu Meclis yapacaksa -bir kez daha yine
liyorum- yürürlüğe koymak için referandumu (halkoylamasmı) ciddiye almalı. Söyleşi bir siyasî 
iradeyle, Türkiye'nin çok önemli bir sorunu olan, Türkiye'de çok önernli bir duyarlılık nedeni olan 
özelleştirme yapılamaz. Ama, yeni bir zihniyet, bir yeni anlayış, baskıyla, zorla ve büyük bir iddi
ayla uygulanmak isteniyor; "kamu iktisadi kuruluşlarım satarız ve Türkiye ekonomisini kurtarırız" 
anlayışının uygulanmasına çalışılıyor. Özelleştirmenin, Türkiye ekonomisinin sorunlarının çözü
münü sağlayacak ana çıkış yolu olduğu düşünülüyor, ya da Türkiye'de onu düşündürmeye çalışan 
çevreler, kendi anlayışlarını uygulamaya kalkışıyorlar. 

Değerli arkadaşlar, özelleştirme, elbette, ekonominin yer yer, zaman zaman kullanılması gere
ken bir aracıdır, aletidir; ama, bu, Türk ekonomisinin temel sorununun mucizeli reçetesi değildir. , 
Hepimizin bunu çok iyi anlaması lazımdır. Türkiye ekonomisi, özelleştirme olmadığından dolayı 
bugünkü bunalım noktasında değildir. Özelleştirmeyi yapınca, sorunlar, hepten çözülmeyecektir. 
Yani, özelleştirdiğimiz zaman ihracatımız mı artacaktır, özelleştirdiğimiz zaman tasarruf oranımız 
mı yükselecektir, özelleştirdiğimiz zaman Türkiye'deki yatırımların verimliliği, prodüktivitesi bir-
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denbire yukarılara mı fırlayacaktır, sermaye hâsıla oranı birdenbire yükselecek midir, bunu mu dü
şünüyorsunuz; böyle birşey olur mu hiç? Bunlar söz konusu değil. 

Elbette, Türkiye ekonomisinin, özellikle de kamu sektöründe, rasyonclleşme ihtiyacı, rantabi-
lite ihtiyacı, verimlilik ihtiyacı vardır, bu konuda yapılması gereken de çok şey vardır. Elbette, bat
mış KİT'ler vardır; ama, insaf ediniz, sadece batmış KİT'ler mi vardır; batmış holdingler, batmış 
özel sektör kuruluşları yok mudur, batmış bir İstanbul Bankası örneği hâlâ hafızalarda taze değil 
midir; bankaların batık kredileri, o bankaların batık krediler hanesi niye durmaktadır hâlâ? Banka
lardaki batık krediler olayının altında yatan, Türkiye'de KİT'lerin iflası mıdır; yoksa, özel sektörün 
iflas gerçeği midir? Kamu kaynaklarını değerlendiren bankalardan alınan borçlar niye ödenmiyor, 
kim ödemiyor; özel sektör ödemiyor mu? Özelleştirdiğiniz özel sektör, benzetmeye çalıştığınız 
özel sektör değil midir, o kamu bankalarından alınan kredileri ödemeyen? 

Değerli arkadaşlar, niye saygıdeğer işadamları, ikide bir, kredilerinin ödeme yöntemlerini de
ğiştirme ihtiyacını hissediyorlar, niye, yurtdışına kaçma ihtiyacını hissediyorlar; bankalara... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- Bitiriyorum Sayın Başkan. 

...hükümetlere, yeni planlar öneriyorlar* İktidarda da yapıyorlar bunu, iktidardan düştükten 
sonra da, bir yolunu buluyorlar, yine yapıyorlar; niye oluyor bunlar? 

Bu, Türkiye ekonomisindeki verimlilik ihtiyacının, sadece KİT'lerde değil, özel sektörde de 
bulunduğunu, adı özel sektör olan kuruluşların çoğunun, ödenmeyecek kamu kaynaklı kredilerin 
kullanılması sonucu, kârlılıklarını sözde idame ettirdikleri gerçeğini bize gösteriyor. 

Bunlar, ekonomimizin sorunlarıdır; sadece kamu sektörünün, kamu kesiminin sorunları değil
dir. Bunların hepsinin çözülmesi gerekir. Bu çerçevede, elbette, özelleştirmenin de yapılması la
zım; ama, nedir şimdi; niye satacaksınız; bütçe açığını kapatmak için, özellikle de verimli kamu ku
ruluşlarını başta satmak için mi? 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale)- Faiz ödememek için. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- Olmaz bu, olmaz; ama, bir şeyi daha söylemek istiyorum -

Sayın Başkanın müsamahasını istismar etmek istemiyorum; bir sonraki maddede söylerim- burada 
olmayan Hükümet ve İktidar partileri, satacakları kuruluşların, şimdiden -bu Meclisten yasası çık
madığı halde- yabancı basında, ilanında varlar; o ilanları göstereceğim. 

Hepinize saygılar... 
BAŞKAN-Teşekkür, ederim Sayın Gürkan. 
Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Soru sormak istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Maddeyle ilgili verilmiş önergeler vardır; önce geliş sırasına, sonra, aykırılık de

recesine okutup, işleme koyacağım. 
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Soruyu sonra mı sorağız? 
BAŞKAN- Efendim, ben cümlemi bitilmedim ki; bir siz kesiyorsunuz, bir orası kesiyor. 
Şimdi, cümlemi bitirdim, buyurun; ne istiyorsunuz efendim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sual sormak istiyorum. 
BAŞKAN- Sual sormak istiyorsunuz... 
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Sual soracak arkadaşları tespit edelim; işaret buyurun: Sayın Salih Kapusuz, Sayın Cevat Ay
han, Sayın Şaban Bayrak... 

Başka soru sormak isteyen arkadaşımız var mı? Yok. 
Soru soracakları tespit işlemi bitmiştir. 

Sayın Kapusuz; buyurun. 
Soru açık, net ve yorumsuz olacaktır. 
MUAMMER FEVZİ YALÇIN (Eskişehir)-Bravo!.. 
BAŞKAN- Arada bir bravo alıyoruz; teşekkür ederim. 
Sayın Kapusuz, buyurun efendim; sorunuzu alalım. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, yardımlarınızla, Sayın Bakanımızdan, aşağıdaki 
sorumun cevaplandırılmasını istiyorum: 

Esas itibariyle 34 üncü ve 35 inci madde birbirini tamamlayıcı durum arz etmektedir; dolayı
sıyla, bu imtiyaz konusuna -ki, sadece ilave edilen, bu maddede değişiklik yapılan budur- birazcık . 
açıklık getirmesini talep ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Hepsine birden cevap verece

ğim Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Tümünü birden cevaplandıracaksınız; peki efendim. 
Buyurun Sayın Ayhan. 
GEV AT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, delaletinizle Sayın Bakana tevcih etmek is

tediğim suali arz ediyorum : 
34 üncü maddede, Kamu İktisadî Kuruluşlarının yeniden tarifi yapılmaktadır. Malumunuz ol

duğu üzere, Kamu İktisadî Kuruluşları, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede tarif edilmekte
dir. Tasarının bu maddesiyle, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin 3 nu
maralı bendi değiştirilmekte ve halen meri olan bentteki "temel mal ve hizmetler" Kamu İktisadî 
Kuruluşlarının tarifinden çıkarılmaktadır. Bu. çıkarmanın gerekçesi nedir? Temel mal ve hizmet 
üreten kuruluşlar, Kamu İktisadî Kuruluşu Olma vasfını neden kaybetmişlerdir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN, Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Buyurun Sayın Bayrak. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri)- Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakandan bir sualim olacak. 
34 üncü maddenin başında "233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin 3 

numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir" ifadesi var. Burada, sadece, 233 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararnamenin 3 numaralı bendindeki "temel mal ve hizmetler" ibaresi "mal ve hiz
metler olarak değiştirilmiştir. "Temel mal ve hizmetler" ibaresi yerine, neden "mal ve hizmetleri" 
yazılmıştır? Sayın Bakan bunu açıklarsa memnun olurum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bayrak. 
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Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Sayın Başkan, imtiyaz konu
su, tamamen özelleştirmenin dışında bir husustur. İmtiyaz taalluk eden, imtiyaz niteliğinde olan bir 
hizmet, bu yasanın dışındadır. 

Bu çerçevede, kamu iktisadi kuruluşları ile İDT'ler (iktisadî devlet teşekkülleri) birbirinden 
ayrılmaktadır. Kamu iktisadî kuruluşları, genellikle, kamu hizmeti veren kuruluşlardır; İktisadî 
devlet teşekkülleri (ÎDT'ler) ise, daha çok ekonomik faaliyetti kuruluşlardır. 

Burada, esas itibariyle özelleştirmenin konusuna esas olan, KİT'lerden, (kamu iktisadî teşeb
büslerinden) ekonomik faaliyette bulunanlardır. Özelleştirmenin kapsamında olan KİT'leri belirle
mek amacıyla düzenlenmiş bir maddedir ve doğrudur; çünkü, Anayasa Mahkemesinin müteaddit 
kararlarında, kamu hizmeti veren kuruluşların hizmetlerini ve kamu hizmetlerini, bir imtiyaz ola
rak nitelemiştir. Bu itibarla, imtiyaz niteliğindeki birtakım faaliyetler ve hizmetler, bu kanunun ta
mamen dışında olmaktadır. Mesela, bir PTT hizmeti; yani, bugün, PTT'nin verdiği bir hizmet, ka
mu iktisadî hizmeti oluyor. Bir mal üretme veya herhangi bir hizmet şeklinde onu nitelememiştir. 

Zaten arkadaşlarımızın sorulan da birbiriyle alakalıdır. Arkadaşımız İmtiyazı soruyor "kamu 
iktisadi kumlusu, neden İDT'den ayrılıyor" diyor. Çünkü, kamu iktisadi kuruluşları, esas itibariy
le, kamu hizmeti veren kuruluşlardır. Onun için, onların hizmetlerini, bir normal mal üretimi gibi 
nitelemiyoruz. Bu kanunda bu ayrımı yapıyoruz; yani, bu kanunda KİT'ler KİK'lere ve iktisadî dev
let teşekküllerine bölünüyor ve "bunların imtiyaz teşkil etmeyecek mahiyette olanları, bu özelleş
tirme kapsamı çerçevesinde de özelleştirilecek" deniliyor. Üç arkadaşımın da sualleri birbirileriyle 
ilişkili olduğu için, toptan ve imtiyaza, kamu iktisadî kuruluşuna, iktisadî devlet teşekkülüne ve ka
mu iktisadî teşebbüsleri kavramlarına bu şekilde açıklama getirerek cevap vermiş oluyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, izniniz olursa, açıklamada anlamadığım bir 

hususu soracağım. 
BAŞKAN- Biliyorsunuz, öyle bir usul yok Sayın Ayhan. 
NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale)- Böyle de keyif olmaz ki, canım. 

BAŞKAN- Efendim, bir dakika müsaade eder misiniz. 
Sayın Ayhan, öyle bir usul yok. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Tatmin olmak açısından Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Efendim, tatmin olma açısı başka şey, kanunun yapımına doğru katkıda bulunma 

başka şey. Sanıyorum, Sayın Ayhan'ın gayreti, kanun yapımına doğru katkıda bulunmaktır; tatmin 
olmakla ilgisi yok. Ben, onu anlıyorum; ama, İçtüzüğümüz, buna cevap vermiyor, Sayın Bakanın 
takdiri öyle oldu. Gayretinizi takdirle karşılıyorum. 

CEVAT AYHAN (Sakarya)- Sayın Başkan, tasarıyla Sayın Bakanın beyanı arasında mübaye-
net var. 

BAŞKAN- Sayın Bakanın dikkatini bir kere daha çekmiş oldunuz efendim. Zabıtlara geçti. 
Teşekkür ederim. (Gürültüler) 
Sayın milletvekilleri telaş buyurmayın. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)- Ben bir şey demedim Sayın Başkan. 
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BAŞKAN-Ben de sizi kastetmedim. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)-Ama, bana bakıyorsunuz. 
BAŞKAN- Çok sevdiğim için hep size bakıyokum demekki. 

Sayın milletvekilleri, madde üzerinde verilmiş önergeler vardır. Önergelerin en sonuncusu, 
Anayasaya aykınhk önergesidir. Onu, ikinci defa okutmadan, ilk defa, işlemi ondan başlatacağımı 
bir kere daha yüce Genel kurulun -hatırlatma babında- bilgilerine arz ediyorum. 

Önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının 34 üncü maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sazi Sözat 
Adana Balıkesir Balıkesir s 

Ali Yalçın Öğütcan Ahmet Sezai Özbek 
Adana Kırklareli 

Gerekçe: 

Kamu iktisadî Kuruluşunun tanımının yapılmasına gerek bulunmadığından, bu maddenin me
tinden ''çıkarılması uygun olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının 34 üncü maddesinin birinci satırında yer alan "kunıluş" ifadesinin madde 

metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sazi Sözat 

Adana Balıkesir Balıkesir 
Ali Yalçın Öğütcan Ahmet Sezai Özbek 

Adana Kırklareli 

Gerekçe: 
Metinde kamu iktisadî kuruluşu ibaresi yer aldığından, ayrıca kuruluş kısaltmasının yapılma

sına gerek bulunmamaktadır. 

Türkiye Büyükk Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının 34 üncü maddesinin üçüncü satırında yer alan "gördüğü bu kamu hizmetle

ri" ifadesinin "gördüğü bu hizmet" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sazi Sözat 

Adana Balıkesir Balıkesir 
Ali Yalçın Öğütcan Ahmet Sezai Özbek 

Adana Kırklareli 

Gerekçe: 
Yapılan bu değişiklikle, maddede hizmetin kamu hizmeti olduğu zaten belirtilmiş olduğundan, 

tekrar kamu hizmeti denilmesinde yarar bulunmamaktadır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun Tasarısının 34 üncü maddesinin dördüncü satırında yer alan "imtiyaz sayılan" ifadesin
den sonra gelmek üzere "kuruluşlar" ifadesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
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Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sazi Sözat 
Adana Hatay Balıkesir 

Ali Yalçın Öğütcan Ahmet Sezai Özbek 
\ Adana - Kırklareli 

Gerekçe: 
Yapılan bu eklemeyle maddede bütünlük sağlanmış olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar

namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasansının 34 üncü maddesinde yer alan 8.6.1984 
tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin 3 numaralı bendi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

"3.Kamu iktisadî kuruluşu "Kunıluş; sermayesinin tamamı Devlete ait olup, tekel niteliğinde
ki mal ve hizmetleri kamu yaran gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu 
kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve'hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadî teşebbüsüdür." 
ifadesinin incelenip, tasarının tümüyle, değişiklik yapılan kanunla birlikte değerlendirildiği zaman, 
Anayasanın 2 nci maddesine, 5 inci maddesine, 6 ncı maddesine, 8 inci maddesine, 10 uncu mad
desine, 11,43,45,46,47 nci maddelerine aykırılıklar taşımaktadır. Görüşmelerde değerlendirilme
sini arz ve teklif ederiz. ', 

Saygılanmızla. 

Şaban Bayrak Salih Kapusuz Mustafa Ünaldı 
Kayseri Kayseri Konya 

Zeki Ünal Cevat Ayhan Faruk Ekinci 
Karaman Sakarya Ankara 

Mehmet Elkatmış BahaddinElçi Şinasi Yavuz 
Nevşehir ' Bayburt Erzurum 

Ahmet Cemil Tunç . Ahmet Arıkan Musa Demirci 
Elazığ Sivas •» Sivas 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, okuduğumuz bu son önerge, Anayasaya aykırılık önergesi 
idi. Şimdi, işleme bu önergeden başlıyorum. 

Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN- Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyor. 
EMİN KUL (İstanbul)- Karar yetersayısının aranmasını İstiyorum. 
BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza arz ediyorum; karar yetersayısını arayacağım: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Karar yetersayısı bulunamamıştır. 
10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 23.15 
—: © -
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 23.28 

BAŞKAN : Başkanvckili Mustafa KALEMLİ 
KÂTİP ÜYELER : Cengiz ÜRETMEN (Manisa), Işılay SAYGIN (İzmir) 

— _ . © _ _ , 
BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 38 inci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyo

rum. 
VII.- 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- Bundan önceki oturumda görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 34 üncü mad
desiyle ilgili verilen önergelerden Anayasaya aykınlık iddiasında olanının oylanmasında kalınmış 
idi. Önergenin oylanmasında, Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadıklarını ifade etmişlerdi; 
karar yetersayısı bulunamadığı için birleşime ara vermiştik. 

Önergeyi tekrar oylarınıza arz edip; karar yetersayısı arayacağım: Önergeyi kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

ikinci önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun tasarısının 34 üncü maddesinin, metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

(Adana) ve arkadaşları 
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- Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önerge sahiplerinden konuşma talebi var mı? Yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının 34 üncü maddesinin birinci satırında yer alan "kuruluş" ifadesinin madde 

metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

(Adana) ve arkadaşları 
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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- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

Önerge sahiplerinden konuşma talebi var mı?.Yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun tasarısının 34 üncü maddesinin dördüncü satırında yer alan "imtiyaz sayılan" ifadesin
den sonra gelmek üzere "kuruluşlar" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 

(Adana) ve arkadaşları 

BAŞKAN-Sayın Komisyon?.. 

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

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

BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. .' -
Önerge sahiplerinden konuşma talebi var mı? Yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının 34 üncü maddesinin üçüncü satırında yer alan "gördüğü bu kamu hizmeti" 

ifadesinin "gördüğü bu hizmet" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
. Turgut Tekin 

(Adana) ve arkadaşları 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Önerge sahibinin söz istemi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
34 üncü maddeyi, okunduğu şekliyle oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 

34 iincii madde kabul edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 35.- A) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekindeki "B- Kamu İktisadî Ku
ruluşları (KİK)" başlıklı bölümde yer alan kuruluşlardan "Türk Hava Yolları AO", "Çay İşletme
leri Genel Müdürlüğü", "Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü" bu bölümden çıkarılarak aynı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin sonuna ekli "A- İktisadî Devlet Teşekkülleri (İDT) "bölümüne ek
lenmiştir. 

B) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekindeki "B- Kamu İktisadî Kuruluşları 
(KİK)" bölümü aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir. 

"B-Kamu İktisadî Kuruluşları (KİK) 
- T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 
-Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 
- Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 
- T.C. Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
- Türk Telekomünikasyon A.Ş." 

BAŞKAN- 35 inci madde üzerinde, grupları adına, Anavatan Partisinden Sayın Emin Kul ve 
Refah Partisinden Sayın Salih Kapusuz söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Emin Kul. 
ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul)-Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 720 sıra sayılı kanun tasarısının 35 inci maddesi üzerinde 

görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum, sizleri saygılarla selamlarım. . 

35 inci madde, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekindeki cetvellerde yer alan ve 
"B- Kamu İktisadî Kuruluşları" başlıklı bölümünde sayılan bazı kamu iktisadî kuruluşlarını iktisa
dî devlet teşekkülü olarak tarif ediyor ve bu bölüme naklediyor. Gerçi, bu nakledişte, belki -kurum
ların niteliği itibariyle ve gördükleri hizmetler itibariyle- bir kısmı için bir isabet varmış gibi gözü
küyor; ama, daha önce 34 üncü maddede arz ettiğim gerekçelere dayanarak söylemek isterim ki, 
böyle kuruluşlann, kuruluş kanunlannnda yer alan tariflerinin değiştirilmesiyle, karakterlerini bir 
anda değiştirmek mümkün değildir. 

Nitekim, 34 üncü madde görüşülürken, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci 
maddesinin üç numaralı bendinin eski şekli kamu iktisadî kuruluşunu tarif ederken "scmıayesinin 
tamamı devlete ait olan ve tekel niteliğinde mallar ile temel mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak 
üzere kurulan, kamu hizmeti niteliği ağır basan kamu iktisadî teşebbüsüdür" diye tarif etmiş. 34 
üncü maddede yapılan değişiklikle "temel mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere kurulan, ka
mu hizmeti niteliği ağır basan" deyimi yerine "mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve 
pazarlamak, ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılmak" gibi bir unsur getirilmiş. 

Şimdi "imtiyaz sayılmak" unsurunu buraya, tarifi tamamen değiştirerek koyduğunuz zaman, 
bu tarif içinde şu soru akla geliyor : Acaba, daha önce faaliyet gösteren, kamu iktisadî kuruluşları 
bir imtiyaz hakkı olmadan faaliyet gösteriyorlardı da, şimdi mi imtiyaza müstahak görülmüş olu
yorlar?. Böyle -özür dileyerek ifade ediyorum- turnusol kâğıdı gibi, bir anda kırmızıdan maviye, 
maviden kırmızıya döndürülen, burada bir anda, verilen kararlarla tarifleri ve gördüğü hizmetler 
yeni baştan düzenlenmek istenen kamu iktisadi kuruluşları hakkında, 35 inci maddede de aynı an
layış hâkim. 

35 inci maddenin özellikle (B) bendinde, 233 sayılı Kanun hükmünde kararnamenin ekindeki 
(B) bendinde sayılan kamu iktisadî kuruluşları, yeniden, düzeltilerek tespit ediliyor ve bu tespit ya-
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pılırken, bir kısım kamu iktisadî kuruluşlarının tadadı sayımı muhafaza ediliyor; ama,, bir kısmı da 
bu sayım içinden, bu tadat içinden çıkarılıyor. Örneğin; savunma, donatım işletmelerini çıkarılıyor; 
savunma sanayii ile ilgili bir kuruluş çıkarılıyor, maddenin (A)bendinde olduğu gibi Tarım İşlet
meleri Genel Müdürlüğü çıkarılıyor ve çok önemli bir kurumumuz olan Türkiye Elektirik Kurumu 
çıkarılıyor; yani; Türkiye Elektirik Üretim, İletim Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik Dağıtım 
Anonim Şirketi, kamu iktisadî kuruluşları listesinden çıkarılmış oluyor. 

Peki, bunları bu listeden çıkarınca ne oluyor? Bu, bir sual olarak ortada. Nasıl bir hüviyet ka
zanıyor, ne için çıkarılıyor, bir anda verilen bir kararla imtiyaz hakkı mı değişmiş oluyor? Dolayı
sıyla, bu düzenleme, böylesine müdahalelerle, kamu iktisadiî kuruluşlarından istenileni dışarı çıka
rıyor, istenileni de içeride bırakıyor. 

Daha önceki bir maddede de Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı, imtiyazlı hisse tayin edi
lecek bir ortaklık olarak, bir kurum olarak geçirildi; yani, acaba burada da, Kamu Ortaklığı İdare
sinin Başkanı Türk Hava Yollan Anonim Ortaklığı ile ilgilidir diye mi bu işlem yapıldı? 

Burada da Türkiye Elektrik kurumu, yani, Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketi, ile 
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi kamu iktisadî kuruluşlarının tadadî listesinden niçin çı-
kanyor, anlamak mümkün değildir. 

Aslında, listenin bu şekilde, mevcut halinin bozulması yerine, Türkiye Elektrik Üretim, İletim, 
Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, listeye konulması lazım gelen kuru
luşlar içerisinde görülmek gerekir. Bu konuda verdiğimiz iki ayrı önerge vardır; ya eski haliyle bı
rakılmalıdır veyahutda, verdiğimiz önergeler doğrultusunda, yeni bir düzenleme yapılırken, bu ku
rumların durumunun bir anda değiştirilmesi gibi bir yol seçilmemelidir. Bu, ne Özelleştirme İdare
sinin işini güçleştirir ne de özelleştirme işlemlerinin her hangi bir gecikmesine sebebiyet verir; 
ama, kurumsal bir tarifin hangi amamçla düzenlendiği açıklıkla belli edilmeden ve bir anda bir yer
den çıkarılıp bir yere aktarılması gibi bir işlemin yapılması sakıncalıdır kanaatindeyim 

Arz ediyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kul. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Salih Kapusuz, buyurun. 

RP GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gö
rüşmekte olduğumuz 720 sıra sayılı Özelleştirme Kanunu Tasarısının 35 inci maddesi üzerinde, 
Refah Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızı işgal etmekteyim, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Bu kanun tasarısının temel esaslarından bir tanesi olan ve değişiklik talebinde bulunulan 233 
sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin düzenlendiği, ülke açısından çok önemli olan -geçmiş 
maddelerde de değerlendirdiğimiz gibi-stratejik konumda bulunan, tekelci konumda bulunan kuru
luşlar kamuoyunu yakından ilgilendirmektedir. 

Birçok arkadaşımızın yakînen bildikleri gibi, kamu iktisadî teşekkülleri, iktisadî devlet teşek
külü ve kamu iktisadî kuruluşlarından oluşmaktadır. İktisadî devlet teşekküllerinin ana umdeleri, 
sermayesinin tamamı devletin olan, Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan, tüzelkişiliği haiz, sorumlu
luğu sermayesi kadar olan, genel Muhasebe Kanununa, Devlet İhale Kanununa ve Sayıştay dene
timine tabi olmayan, iktisadî alanda ticarî esaslara göre faaliyet gösteren kuruluşlar ve teşekküller
dir. 
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KİK'ler ise, temel nitelikteki mallar ile temel mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere ku
rulan, kamu hizmeti niteliği ağır basan kuruluşlardan meydana gelmektedir. Zaten, bu KİK dediği
miz kuruluşlar, teferruatıyla, bu yasa tasarısında zaten sıralanmış; müesseseler; bağlı ortaklıklan 
vesaireler düzenlenmiştir. 

Şimdi, bizim bu yasa tasarısında dikkatimizi çeken temel meselelerden bir tanesinin üzerinde 
durmak istiyorum. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, 11 tane KİK sayılmaktadir. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce Grup Başkanvekili Sayın -Ercan aramızda olsaydı keşke- bu ka
dar tarihî önem ihtiva ettiğini iddia ettiği, Meclisin gündemindeki meseleler konuşulurken, herhal
de, Başbakan birazcık rahat bırakılır. Şayet özel görüşmeler yapılacaksa, bunun yeri ve mahallî 
mutlaka bulunabilir; ama, biz, birktakım meselelerin üzerinde ısrarla durarak vurgulamak istiyoruz; 
bu konuya duyarlı olmak mecburiyetindeyiz. 

Bakınız, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 11 tane KİK sayılmıştır; ancak, bunların 
hüviyetlerinde birtakım değişiklikler yapılıyor. TEK, KİK'lerdendir; ayrıca Demiryolları, PTT, 
Türk Telekomünikasyon, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Türk Hava Yolları, USAŞ, Çay-Kur, 
Tütün -önce Tekel Genel Müdürlüğü iken, daha sonra Tütün, Tütün Mamulleri olarak devam etti
riliyor- TİGEM, Savunma ve Donanım İşleri Genel Müdürlüğü, ki, buna bağlı ortaklık olarak TU-
SAŞ vardır. 

Şimdi, dikkatlerinize arz etmek istediğim husus şudur: 35 inci maddede, öncelikle bu KİK'ler-
den birkaç tanesi İktisadî Devlet Teşekkülüne çevriliyor: Bunlar: Türk Hava Yolları, Çay-Kur ve 
TİGEM. 

Şimdi, elbette, burada bir sualin yeri geldi kanaatindeyim. Nedir bu; bakıyorsunuz, Türk Ha
va Yolları -daha önceki maddelerde de görüştüğümüz gibi- vermiş olduğu hizmet itibariyle tekel
ci bir birimdir. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)-Hayır. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Evet... 
Efendim, şimdi, burası niye KİK kabul edilmiştir; bugünkü konumuyla bundan önceki konu

munda farklılık neydi; ama, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede KİK statüsündedir; kendi
si bir KİK'tir; ama, siz, bunu, iktisadî devlet teşekkülü yapıyorsunuz. Buradaki amacınız açık ve net 
değildir. 

Şimdi, aynı şekilde, bir başka husus Çay-Kur... Denilebilir ki, hakikaten, artık, devlet bu işten 
elini çeksin; yani, bunun KİK olmaktan çıkarılıp İktisadî devlet teşekkülüne çevrilmesi makul; bu
na katılmak mümkün; ama, Türk Hava Yollarının iktisadî devlet teşekkülü sayılmasının gerekçesi
nin, hakikaten, hem kamuoyuna hem de Meclise, tatmin edici bir şekilde gerekçeyle açıklanmasın
da fayda var; ama, bunu göremiyoruz. 

Bakıyorsunuz öbür tarafta, Tütün, ve Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Mü
dürlüğü KİK olarak muhafaza ediliyor. Çay-Kur yapılan bu düzenleme, acaba niçin Tütün, Tütün 
Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü için yapılmamıştır? 

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun)- 1177 bizi bağlıyor, Anayasa bağlıyor. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Sayın Bakanım,doğrudur. 
Şimdi, burada birtakım düzenlemeler yapılırken, bizim, -biraz önce de Sayın Bakanla da özel 

görüşmelerimizde de söyledik- burada gördüğümüz ana tablo nedir biliyor musunuz; tabiî, önü-
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mlizde bir iptal gerekçesi var, ona dayalı olarak bir imtiyaz müessesesi var. Dolayısıyla, siz ne ya
pıyorsunuz; KİK'lerde imtiyaz hakkını koruyorsunuz, korumak mecburiyetindesiniz, onlarda ancak 
işletme hakkı verebiliyorsunuz; ama, iktisadî devlet teşekkülü sayıldığı takdirde, o zaman yüzde 
49'una kadar özelleştirme hakkınız olduğu gibi, şayet o yüzde 49 seviyesini geçtikten sonra, "altın 
hisse' ihdası... Bunlar faydalı şeyler; ancak, benim burada vurgulamak istediğim temel mesele, ba
kıyorsunuz, TEK, tamamen KİK olmaktan çıkarılıyor. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ge
çerliyken, KİK kabul edilen TEK'te değişen nedir ki? Özellikle 35 inci maddede TEK'e ait hiçbir 
yer yok. Bugün her ne kadar, belki TEK diye bir müessese yok ise de, var olan şey, bu müessese
nin vermiş olduğu hizmet alanlarıdır. İsterseniz bunu TEDAŞ ve TEAŞ olarak bölümlere ayırın; 
ama, hizmet ve üretimler itibariyle devam ettiği noktada ve üretimler itibariyle siz, yeni bir statü 
kazandırmaya çalışıyorsunuz. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi, BOTAŞ, Demir-Çe-
lik İşletmeleri, Türkiye Taşkömürü, Kurumu Makine ve Kimya Endüstrisine ait birtakım önemli 
müesseseler.her ne kadar 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede KİK olarak zikredilmemiş ise 
de, elbette biz, bunların üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. Gerekçe nedir diye düşünürseniz dü
şünürseniz, bugünkü haberleri mutlaka dinlemişsinizdir; hepimizin üzüntüsünü yaşadığımız haber 
şuydu: Bosna-Hersek'e napalm atıldığı noktasında, basın ve yayın kuruluşlarında yeni bir haber or
taya çıktı. 

Dikkat buyurun! Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin altına imza atmış, güya, İnsan Hakları 
Sözleşmesi havariliği yapan, yeri geldiği zaman insan haklarından, güya, bizi sıygaya çekme hak
kını kendisinde gören bu batılı canavarların -özellikle altını çizmek istiyoruz- bakıyorsunuz, bugü
ne kadar canavarlık yapmış olan Sırpları, dünya kamuoyu ana hatlarıyla karşı çıkıyor olmasına rağ
men -bunlara uyması gerektiği halde bir İngiltere'nin, bir Fransa'nın veyahut da başka bir batılı ül
kenin- kolladığını ve koruduğunu görüyorsunuz. 

Bosna-Hersek'te yaşayan insanların; bir tecavüzkâr durumları, bir yanlış hareketleri veyahut 
da insanlığı rencide edecek bir tavırları olsa, belki dersiniz ki, bu insanlar da böyle bir muameleyi 
hak ettiler; ama, bu insanların böyle bir durumları da söz konusu değildir. O halde, bir hüküm var
dır ki, atalarımız çok veciz kullanmışlar "ayıdan post, gâvurdan dost olmaz. O halde, dünya içeri
sinde yaşadığımız ülkelerle, elbette, savaş halinde olalım iddiasında değiliz; kavga ortamını hiçbir 
zaman talep etmiyoruz; ancak, bizler güçlü olmak, onlara o imkânı ve fırsatı vermemek için, elbet
te, birtakım konularda çok duyarlı olmak mecburiyetindeyiz. Bu müesseseleri ayaklandırmak, bu 
müesseseleri kollamak ve korumak mecburiyetindeyiz. 

Bugünkü sıkıntılarınızı ortadan kaldırmak için birtakım kuruluşları paraya çevirip, onlardan 
birtakım imkâmlar temin etmiş olabilirsiniz; ama, her zaman, dünyada, barış ortamı içerisinde ya-
şanvvmaz; işte, ülkemizin etrafında bir nevi ateş çemberi var, ülkemizin içini karıştırmak isteyen 
birtakım mihraklar var. Bütün bunları gözönüne aldığımız takdirde, elbette, tedbirli olmak, elbette, 
dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. Politikalarımızı, günü kurtarma uğruna birtakım birikimlerimi
zi heba etme noktasında değerlendiremeyiz. Belki, siz kendi açınızdan "efendim, biz de sizler gibi 
düşünüyoruz; yapmak istediklerimiz de zaten bunlar içindir" gibi yaklaşımlarda bulunabilirsiniz; 
ama, bizim, bunu kabullenme şansımız yok; çünkü, sizin birtakım uygulamalarınızda size güvene
bileceğimiz bir ortamı yakalamış değiliz. 

Ben, Sayın Bakanımız ve Başbakanımız buradayken, bir hususu tekraren zikretmek istiyorum: 
"Ddevlet birtakım sahalardan elini çeksin, birtakım işletmelerin dışına çıksın" gibi bir iddianın da 
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sahibisiniz; katılıyoruz. Şu anda, Ankaramızda yeni yapılmış olan bir terminal binası mevcut; bir
takım görüşmeler yapıldı. Tarım ve Köyişleri Bakanıyla Büyükşehir Belediye Başkanı arasında bir 
anlaşma yapıldı. Bu yapılan anlaşmaya göre, bugün, elan, sadece toprak sahibi olan Tarım ve Kö
yişleri Bakanlığı -üzülerek söyleyeyim ki- "ille de biz işletmenin içerisinde olacağız" diyor. Hani 
siz birtakım alanlardan elinizi çekmek istiyordunuz! Bugün AŞTİ'de -daha önce AŞOT deniliyor
du şimdi AŞTİ'ye çevrilmiş- yönetim kurulu 8 kişiden müteşekkildir; bu 8 üyeden 4'ü Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığına, 4'ü de Büyükşehir Belediye Başkanlığına aittir. Dolayısıyla, bakınız -çok 
önemli- bu başka bir adımıdır... 

GÜROL SOYLU (İstanbul)-Özelleştirmeyle ne alakası var? 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Efendim?.. 
GÜROL SOYLU (İstanbul) - AŞOT özeİleştirilmiyor ki, ne ilgisi var? 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, devam edin. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakınız, bu bir yaklaşım tarzıdır. Arkada

şımız, "biz özelleştirmeyi konuşuyoruz" diyor; evet, devletin bazı alanlardan elini çekmesi lazım, 
oranın işletme yönetimine girmek yerine, ne yapması lazım; yapacağı şey, kira mı alacak; alsın; be
delini, pazarlık yaparak alsın; fakat -bugün birtakım uygulamalarda, özellikle KİT'ler hakkında ar
palık iddiasında bulunuyor- yarın oraya yerleştirilecek yeni kadrolar nedeniyle Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı güç ve hak iddiasında bulunuyor İşletmesini devretsin; hatta, isterlerse, beraberce, müs
takil bir işletmeciye devretsinler; ama, ille de devletin oraya işletmeci olarak girmesini kabullen
mek bir tezattır. 

Dolayısıyla, arkadaşlarım, ben, sözümü toparlarken şunu vurgulamak istiyorum. İşte, 233 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamede sayılan KİK'lerden Devlet Demiryolları, Posta İşletmeleri, 
Türk Telekomünikasyon, Devlet Hava Meydanları, bir de Tütün ve Tütün Mamullöri korunuyor; 
TEK bu maddede hiç zikredilmiyor, diğerleri ise çıkarılıyor. Nedir bunlar; Türk Hava Yolları, Çay-
Kur ve TİGEM; TUSAŞ1 tan zaten hiç bahsedilmiyor, özelleştirildiği için galiba- yapacağınız bun
dan sonraki uygulamaların gerekçelerinin hakikaten makûl ölçülerde kabul edilebilmesi için, Ka
muoyunu tatmin edici boyutlarıyla izah edilmelidir. 

Bunun, yapmış olduğunuz işlemlere de güven temin etmek açısından önemli olduğuna inanı
yor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Sayın Başkan, söz almak 

istiyorum. 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakan. 
Hükümet her aşamada söz alabilir. Hükümet adına Sayın Aykon Doğan değil de, siz konuşur

sunuz; buyurun. 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli)- Sayın Bakan, bir gecede alınan işçileri de söyle, alınan 

berberleri de söyle; 230 kişi almışlar. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Sayın konuşmacı, Ankara 

Şehirlerarası Otobüs Terminalinden bahisle "o terminal, neden Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile 
belediye tarafğndan, ortak olarak işletiliyor" dediler. 

1984 yılında yapılmış bir sözleşme var. Bu sözleşme, tarafları bağlıyor. Bu sözleşmeye aykı
rı olarak, orası, geçen dönem belediyesi tarafından işgal edildi ve BELTAŞ diye bir şirkete devre-
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dildi. Biz, bunu, sözleşmeye dayanarak, yasal yollardan durdurduk ve bu işlemi yeni belediye baş
kanı seçilinceye kadar durdurduktan sonra, yeni belediye başkanıyla oturduk, aramızdaki sözleş
menin gereğini yerine getirdik. 

Ben, görüşmeler yapılırken belediye de Tarım Bakanlığı da otobüs işletmecisi değildir, gelin 
bunu otobüs işletmelerine devredelim, onlar işletsin, şeklinde teklif götürdüm; ama, bu teklifimiz 
kabul edilmedi. Zira, belediye "biz buraya 210 milyon mark para ödedik. Bu parayı /borç olarak 
üstlenmişiz yarısı da Tarım Bakanlığına aittir; dolayısıyla, bir başka kuruluşa, otobüs işletmelerine 
devredemeyiz" dedi. Bunun üzerine, oturduk devredilmiyorsa, o zaman sözleşme hükümlerinin ge
reği ne ise onu yapalım dedik ve bir yönetimle oranın işletme personelini tespit konusunda karşı
lıklı müzakerelerle asgarî müştereklerde anlaşma yaptık. 

Bakınız, orada o kadar ciddî ve tutarlı çalışma yapılıyor ki, tuvaletler aylık 500 milyon liradan 
kiraya verildi.. Otobüs işletmelerinin gişelerinin kirası ise 400-500 milyon lira. 

Biz, buranın, ne belediye tarafından ne Tarım Bakanlığı tarafından ne de müştereken işletil
mesi taraftarıyız. Burayı yine otobüs işletmecilerinin işletmesi lazımdır; çünkü, konu onların, iş on
ların, bu işin uygulayıcısı asıl onlar olacaktır; ama, ne var ki, Ankara Şehirlerarası Otobüs Termi
nali bir an evvel açılsın diye öylesine kamuoyu baskısı oluşturuldu ki, biz, bu baskı karşısında, be
lediyeyle bir araya gelerek bunu bir an evvel hizmete solona konusunda elimizden gelen her türlü 
çabayı, gayreti, iyi niyeti ve özveriyi gösteriyoruz; yılbaşında açma konusunda da çaba ve gayret 
sarf ediyoruz. Bu, şartların gerektirdiği durumdur. 

Bu teklifim, Refah Partisi Grubu olarak sizlere yine geçerlidir. Yarın gelin, bunu otübüs işlet
melerine birlikte devredelim. 

Yüce Heyete teşekkür eder, saygılar sunarım. (DYP sırlarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
SALİH KAPUSUZ(Kayseri)-Bakanlık olarak önce siz çekilin, sonra belediye çekilsin. 
BAŞKAN- Gruplar ve Hükümet adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahsı adına, Sayın Hacaloğlu; buyurun. ' 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; özelleştirme hakkın

daki yasa tasarısının 35 inci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

1984 yılında çıkarılan 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, yıllardır KİT'lerin reorgani-
zasyonuna ilişkin yapılan çalışmaları değerlendirerek; KİT'leri sektör holdingler anlayışı içinde ele 
almak ve onları verimli bir yapıya kavuşturmak amacıyla oluşturulmuş bir yasaydı. Ancak, 1980'li 
yılların sanayi üretimini, reel sektörleri dışlayan politikaları ve giderek dış dünyaya endeksli -da
ha doğrusu, İMFnin 24 Ocak kararları süreci içinde bize bir anlamda empoze ettiği ve kabulleni
len işbölümü anlayışı içinde- ekonominin getirildiği nokta ve KİT'lerin siyasetin aracı haline geti
rilmeleri, siyaseten bunların yağmalanmaları sonucu, bilindiği gibi, özellikle 1989 yılından sonra, 
KİT'ler giderek etkinliklerini yitirmiş ve bir sorun haline gelmişlerdir. Bugün, yeni bir yasa tasarı
sıyla bunları kurtarmaya çalışıyoruz; daha doğrusu, ekonomiyi bunlardan kurtarmaya çalışıyoruz. 

Şimdi, öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. KİT'lerin bir bölümü, evet, özelleştirilmeli; 
Hangilerinin özelleştirileceği; belirlenmeli. KİT'lerin bir bölümü özerkleştirilmeli, rehabilite edil
meli; hangilerinin böyle ele alınacağıda belirlenmeli; bir bölümü ise, miadını doldurmuşsa, tasfiye 
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edilmeli; onların da hangi kurumlar, müesseseler olduğu belirlenmeli. Bu, ciddî bir çalışma işidir. 
Bu sanayii tanıma işidir. Bunun yeterince yapıldığı kanaatinde değiliz. Bu konuda, Hükümetin ge
rekli özeni gösterdiği kanaatinde değiliz. Bunun böyle olmadığını, kapatılmasına karar verilen ku
ruluşların seçilişinde de gördük. > 

Bu madde ile, KÎK ve KİT tammları ile kuruluşlar yeniden belirleniyor. Öncelikle, KİT'in ve 
KİK'in, özelleştirme süreci içindeki farkı nedir? KİT'lerde, "eğer, bunları yüzde 49'dan fazla özel-
leştirirseniz, bunlarda, Hükümete imtiyaz hisseleri vermelisiniz" diyoruz. KİK'ler için de, "Bunla
rı, satışla özelleştiremezsiniz, kiralayarak, yani, mal varlığının devri dışındaki yöntemlerle özellleş-
tirebilirsiniz. Eğer, satacaksanız, özel yasa çıkarmanız gerekir." diyoruz 

Değerli arkadaşlarım, birinin, diğerinden hiçbir farkı yok ve niyetiniz, birçok kereler, Sayın 
Başbakanımızın ve diğer yetkililerimizin belirttiği gibi, bu kuruluşları miadından evvel, çok kısa 
sürede, bu ülke, daha çok ihtiyaç duyduğu halde, kısa bir zaman kesitinde tümünü tasfiye etmek 
ise, sizin, bu maddelerde yazılı kelime oyunlarıyla, bu niyetinizi toplumdan gizlemeniz mümkün 
değil. 

Benden evvel de belirtildi, örneğin, bu maddede Tekel'i KİK olmaktan çıkardınız. Yani, Te-
kel'i, böylelikle, Anayasanın imtiyaz kavramı dışına aldınız veya öyle zannediyorsunuz. Bugüne 
kadar yaptığınız uygulamalar Anayasa Mahkemesince imtiyaz olarak addolundu ve Danıştaydan 
döndü,, şimdi, siz bunu -Aktaş olayını kastediyorum- "Hayır, TEK, ICİK değildir" diyerek aşabile
ceğinizi zannediyorsunuz. Bu mümkün değil. Buraya, bunu böyle yazarak, Anayasanın özünü de
ğiştiremezsiniz. Neden; çünkü, TEK'in faaliyet alanı olan elektrik üretimi ve dağıtımı, Türkiye öl
çeğinde, gerçekten temel nitelikli, stratejik nitelikli, süreklilik içinde kaliteli ve yeterli üretimi ge
reksindiren çok temel bir faaliyet alanı. Siz, bu faaliyet alanını KİK tanımı dışına alarak, dağıtımın 
bir bölümünü veyahut da tümünü özelleştirerek, giderek üretimini özelleştirerek, Anayasanın getir
diği sınırlamalan aşamazsınız. Esasında, eğer özelleştirccekseniz, size açık birçok kapı var, birçok 
yer var. 

Değerli arkaşlarım, Türkiye'de elektrolitik bakırı kim üretir; Karadeniz Bakır İşletmeleri üre
tir. Bunu özelleştirdiğiniz zaman, o kuruluş tekel konumuna geçer. Türkiye'de sıvı alüminyumu, 
alüminayı kim üretir; Seydişehir Alüminyum Tesisleri üretir. Bunu özelleştirdiğiniz zaman, o ku
ruluş tekel durumuna geçer. Türkiye'de ferrokromu kim üretir; Elazığ Ferrokrom Tesisleri üretir. 
Bunu özelleştirdiğiniz zaman, o kuruluş tekel konumuna geçer. Türkiye'de borikasiti, tinkali, kole-
maniti kim üretir; Etibank Bandırma Tesisleri üretir. Bunu özelleştirdiğiniz zaman, özel tekel ya
ratırsınız. Türkiye'de çinkoyu kim üretir, kurşunu kim üretir; Çinkur üretir. Bunu özelleştirdiğiniz 
zaman, o kuruluşu tekel haline getirirsiniz. Kaprolaktamı, karbon siyahını kim üretir; PETKİM üre
tir. Bunu özelleştirdiğiniz zaman, özel tekel yaratırsınız. 

Bütün bu saydıklarım dışındakiler; taşkömürü, elektrik, uçak motoru üreten TUSAŞ'ın şirket
leri, petrol rafinerisini gerçekleştiren ATAŞ dışındaki kuruluşlar, yani TÜPRAŞ ve temel mal ve 
hizmet üreten, stratejik mal üreten, kamusal yarar amaçlı hizmet üreten kuruluşların tümü ister KİK 
deyin, ister KİT deyin, hepsi stratejik kuruluştur. Bu tür kuruluşlarda, lütfen, yabancılara satışı yüz
de 30'la sınırlayın, özelleştirmeyi yüzde 40'la sınırlayın. Diğerlerini, topluma açık ve saydam yön
temlerle, hukukunu oluşturarak hızla özelleştirin; ama, neyi özelleştireceğinizi, neyi özelleştirme-
yeceğihizi iyi belirleyin. Çünkü, siz, Sanayi ve Teknoloji bakanlığı olarak adlandırılmış, yıllarca 
öyle çalışmış, sanayileşmeyi önemsediği için, o şekilde oluşturulmuş Bakanlığı dahi, Sanayi ve Ti-
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caret Bakanlığı haline dönüştürüp, onu sadece birliklerin emrine yönlendiren bir anlayışla sanayi
leşmeye bakıyorsunuz. Bu zihniyet değiştirilmeden, özelleştirmede sağlıklı adımlar atamazsınız. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim, Sayın Hacaloğlu. 

Sayın Gürkan, buyurun efendim. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çok açık olarak söyle
yeyim, KİT'ler konusundaki görüşlerimiz farklı. 

Liberali, muhafazakârı ve bir zamanlar sosyaldemokrat olanıyla sizler için KİT'ler, ekonomi
nin kamburudurlar, mutlaka satılmaları gerekir. Bizim bakımımızdan durum hiç böyle değil; 
KİT'lerin sorunları olduğunu, hem de büyük ve önemli sorunları olduğunu biz de biliyoruz; ancak, 
bu sorun, bize göre, sizin düşündüğünüz gibi, büyüme sorunu, -yani, KİT'lerin gereğinden fazla bü
yüdüğü ve ekonomide ağırlıklarını artırdıklarından kaynaklanan bir sorun- değildir. Tam aksine, 
küçülme sorunudur, etkisizleştirme sorunudur, KİT'lerin rehabilitasyon ihtiyaçlarına kulak tıkama 
sorunudur. < 

Hepinizin bildiği gibi, 24 Ocak 1980 tarihinden bu yana izlenen ve halen iktidarda bulunan 
DYP-SHP Koalisyon Hükümetinin de ısrarla ve titizlikle izlediği politikalara göre, Türkiye, serbest 
rekabet esasına dayalı piyasa ekonomisi içinde özel teşebbüsün, özel sektörün lokomotifliğini yap
tığı bir büyüme modeli seçimini yapmıştır.Bu model, kendiliğinden bir sonucu da beraberinde ta
şımaktadır. 

Bu sonuç şudur: Bundan böyle, Türkiye'de kamu ekonomik kuruluşlarının ürettikleri mal ve 
hizmetlerin, gayri safi millî hâsıla içindeki payı, mukayeseli olarak düşecek ve düşmeye devam 
edecektir. Bir başka yaklaşımla, ulusal bilanço içinde, söz konusu kurumların mal varlıklarının, bu 
bilançonun aktifindeki ağırlıkları giderek azalacaktır.Böyle bir politika izlenir ve zaman içinde ger
çekleştirilirken, bizim, birkaç temel noktada çok dikkatli olmamız gerekir diye düşünüyorum. 

Dikkatli olmamız gereken hususlardan birincisi şudur: Temel tercih yapılmıştır diyelim. Buna 
göre, kamu ekonomik kuruluşların ürettikleri mal ve hizmetlerin gayri safî millî hâsıla içindeki 
payları giderek azalacak, yani, bu kurumların ulusal ekonomi içindeki payları giderek düşecektir. 

Yalnız, burada dikkatle üzerinde durulması gereken husus, bu temel tercihin zaman boyutu
nun ihmal edilmemesi gerektiğidir. Zaman boyutunu ihmal ederseniz ve işi aceleye getirirseniz, bü
yük sıkıntılarla karşı karşıya kalmanız kaçınılmazdır. 

Üzerinde durulması gereken ikinci husus; bugün kamu ekonomik kuruluşlarının faaliyet gös
terdiği sektörlerden ve alanlardan, bu kuruluşları çekip, bunun yerine, özel sektörü, özel kesimi ikâ
me ederken, ulusal ekonomi bakımından israftan kaçınamayacağınızda. 

Çünkü, özelleştirmenin evrensel temel amacı, bir hizmetin ya da bir malın, kamu kesimi ve
ya özel kesim tarafından üretilip üretilmemesi tercihinin yanı sıra, mutlak surette bir şeyin üretil
mesi ve ekonomik büyümenin sağlanmasıdır. Bu yasa tasarısında bu güvence yoktur. 35 inci mad
dede de olmayan güvenceyi, iyice güvencesizleştirmiş bulunuyorsunuz. 

Bu konuda değinilmesi gereken bir başka husus da, kamu ekonomik kuruluşlarını ve bunla
rın ulusal ekonomi içindeki ağırlıklarını zaman içinde küçültürken, rehabilitasyon ihtiyaçlarını ke
sinlikle gözden uzak tutmamak gerektiğidir. Çünkü, herhangi bir şekilde, söz konusu kesimin ulu
sal ekonomi içindeki payını küçültürseniz, bunları tamamen ilkel şartlara iter ve giderek daha az 
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miktarda, daha kötü mal üretme mecburiyetinde bırakırsınız. Bugün, KİT'lere yaşattığınız -İktida
rın yaşattığı- işte budur. Bu da, hepimiz için önemli olması gereken ulusal kaynakların israf edil
mesidir. Bu bakımdan, esas olan başlangıçta değinmeye çalıştığım, zaman boyutu içinde, bu kuru
luşların, küçük masraflarla, küçük müdahalelerle etkin çalışma kabiliyetlerini devam ettirebilme-
nizdir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Buyurun efendim. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- Bu işler için gerekli kaynakları da, kuruluşlarımızdan esir

gememeniz gerekir. 
Üzerinde durmak istediğim sonuncu nokta şudur: Bugün, kamu ekonomik kuruluşları çeşitli 

şekillerde tasnif edilirken bir nokta bazan gözden kaçınlabilmektedir. Türkiye'de kamu ekonomik 
kuruluşlarının mazisine, oluşumuna dikkat ettiğimizde, iki noktayla karşı karşıya kalıyoruz. Bun
ların bazılan, ekonomik sahada, ticarî esaslara göre faaliyet göstermek için kurulmuşlardır. Bu tür 
kurumların zaman içinde küçültülmeleri mümkün ve doğru olabilir; fakat, bu maddede tanımını da
ralttığınız Kamu İktisadî Kuruluşlarının...büyük kısmı, kurulurken, Türkiye'de bir kamu hizmetini 
de beraberinde gerçekleştirmek için kurulmuşlardır. Örneğin; bir Tarım İşletmeleri Genel Müdür
lüğü, Türkiye'de tarım mallarının kalitesinin yükseltilmesi konusunda gerekli araştırmaları geliştir
me misyonuyla görevlendirilmiştir. Bir Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'de, çay ekim, 
üretim, pazarlama politikasının yönlendirilmesi ve destekleme alımları gibi, temel bir fonksiyonla 
görevlendirilmiştir. 

Bu balamdan, anılan kuruluşların Türk ekonomisi içindeki ağırlıkları zaman içinde azaltılır
ken, münhasıran ekonomik alanda ticarî esaslarda görev yapmak üzere kurulmuş kurumlarla, ile 
aynı zamanda, kendisine bir kamu hizmeti verilmiş olan kurumları, birbirine karıştırmamaya özel 
bir itina göstermek gerekir diye düşünüyorum. 

Bu madde, bu bakımdan oldukça ilginç, takdim edilen ya da tartışılan biçimiyle ve kendi için
de çelişik. Hem bu çelişkiye dikkati çekmek hem de bu konudaki kişisel düşüncelerimi size duyur
makta yarar gördüğüm için zamanınızı aldım. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde gruplar ve şahıslar adına yapılan görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde ile ilgili dört adet önerge vardır. Beşinci önerge ise Anayasaya aykırılık önergesidir. 

Bu önergeleri, önce geliş sırasına göre, sonra da aykırılık derecesine göre okutup, işleme koyaca
ğım. 

En son okutacağım önerge, Anayasaya aykırılık önergesidir. Bu önergenin gerekçesi, bundan 
önceki maddeler görüşülürken de, aynen zabıtlara geçmiş olan gerekçedir. Bu nedenle, bu önerge
nin gerekçesini okutmayacağım; fakat, zabıtlara geçmesi için de, stenograflara, ayrıca vereceğim. 

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 35 inci 
maddesinin (B) bendinde 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekindeki kamu iktisadî ku
ruluşlarını gösterir yeni tesbiti sayılan kuruluşlara: 
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Türkiye Elektrik Üretim ve İletim A.Ş, 

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 

Türkiye Denizcilik İşletmelerinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Orhan Ergüder Elaattin Elmas Refik Arslan 

İstanbul İstanbul Kastamonu 

Hamdi Eriş Emin Kul 

Ankara İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Özelleştirme Yasa Tasarısının 35 inci maddesinin metinden çıkarılmasını 

öneriyoruz. 
Gereğini saygılarımızla dileriz. 

Mustafa Yılmaz İstemihan Talay Ender Karagül 

Gaziantep ^ İçel Uşak 

Ulüç Gürkan Ali Uyar 

Ankara Hatay 
Gerekçe: Özelleştirme Yasa Tasarısı, KİT'ler bakımından yasa ile.özelleştirme biçiminde özet

leyebileceğimiz anayasal zorunluluğa uyuyor görünmektedir. Ancak, bu görünüm aldatıcıdır; çün
kü, KÎK'lerin kapsamı Bakanlar Kurulu kararlanyla değişebilmektedir. Dolayısıyla konuyla ilgili 
Anayasa Mahkemesi kararlan dışlanmış olmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun tasansmın 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (B) bendinin, "B-Kamu iktisadî kuru
luşları (KİT)" bölümünde yer alan, "T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü" ifade
sinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 
Adana Hatay Balıkesir 

Yalçın Öğütcan A. Sezai Özbek 
Adana Kırklareli 

Gerekçe: T.C. Devlet Demiryollan İşletmesi Genel Müdürlüğünün madde metninden çıkarıl
masıyla, bu kuruluşun kamu iktisadî kuruluşu kapsamına alınması önlenmiş olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun tasarısının 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendininin üçüncü satırında yer 
alan, "Türk Hava Yolları A.O" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 
Adana Hatay Balıkesir 

Yalçın Öğütcan A. Sezai Özbek 
Adana Kırklareli 

Gerekçe: Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığının, gördüğü hizmet dolayısıyla kamu iktisadî 
kuruluşu kapsamında kalması daha uygun olacaktır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Özelleştirmeyle ilgili 720 sıra sayılı yasa tasarısının 35 nci maddesi, Anayasanın 5,6,10,47, 
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. 

Uluç Gürkan Atilla Mutman 

Ankara İzmir 
Ender Karagül Nami Çağan 

Uşak İstanbul 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, son okunan bu önerge, Anayasaya aykırılık idiası taşıyan 
önergedir. 

Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz? 

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

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

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

BAŞKAN- Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Sayın milletvekilleri, bu önergeyi oylarınıza arz edeceğim; fakat, verilmiş olan bir yoklama ta

lebi önergesi var. Gayet tabiî, yoklama talebi yerine getirilecektir; ancak, saat 01.00'i bulacaktır. 
Yoklamadan sonra verilecek bir aradan sonra yapılacak yoklamada da çalışma süremizin sonuna 
geleceğiz. 

Bu arada, grup başkanvekillerinin kendi aralarında yaptıkları bir toplantıda anlaşmaya vardık
ları yeni bir Danışma Kurulu önerisi şu anda bana geldi. Bu öneriye göre çalışma düzenimiz yeni 
bir şekle sokuluyor. 

Yoklama talebi önergesinin sahibi olan Refah Partisi Grup Başkanvekili Sayın Şener'e soru
yorum: Bana, Danışma Kurulu önerisi olarak yeni bir çalışma şekli gönderdiniz, bunu gündeme ko
yacağım; ama, eğer, uygun görürseniz bundan önce, 35 inci maddenin görüşmeleri tamamlandığı
na göre, 4 tane de önerge var, bu önergeleri bitirip, 35 inci maddeyi oylamak istiyorum. Eğer öyle 
bir karara muvafakat ederseniz sizin önergenizini şu anda işleme koymayacağım, 35 inci madde
nin bitimini müteakip, Danışma Kurulunun önerisini işleme koyacağım. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Yoklama istemiyle ilgili önergemizin, birinci Önergenin oy
lanmasında işleme alınmasını istiyoruz. 

BAŞKAN- Ben de öyle yapıyordum zaten, birinci önergedeyim şu anda; ama, bu önergeyi iş
leme koyarsam yoklama nedeniyle çalışma süremizin sonuna geleceğiz. Halbuki, 4 tane önerge var, 
bu önergelerin işlemini bitirip, 35 inci maddeyi oylarsam, salı günü açılmak üzere birleşimi kapa
tacağım; cumartesi çalışmayacağız. 

İstemihan Talay 
İçel 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 
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Sayın grup başkanvekilleri olarak kendi aranızda böyle bir mutabakata vardınız. Ben, görüş
mesi biten 35 inci maddenin, muvafakatınızla, bitirilmesi taraftarıyım. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, sadece grup başkanvekilleri arasında mutabakat sağladığımız cumartesi günü 
toplanmamayla ilgili önergeyi, bizim yoklama önergemizden önce oylarsanız... 

BAŞKAN- O zaman bir saat daha hepinizi tutacağım ve hiçbir iş yapamayacağız; çünkü, gö
rüyorum ki, toplantı yetersayısı yok; onu söylemeye çalışıyorum; ama, bu arada muvafakat ederse
niz, zaten bir maddenin görüşmesi tamamlandı, onu bitirmiş olacağım. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Maksadımız, bir maddeyi geçirmemektir. 
BAŞKAN-Efendim?.. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Maksadımız bir maddenin geçmesini önlemektir. 
BAŞKAN- Ben onu anlıyorum ve o konuda bir rıza göstermenizi arzu ediyorum. Öyle bir şey 

yapabilirseniz, onu halletmiş olacağım; yoksa, yoklama nedeniyle bir saat daha burada kalacağız. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, bizim partide parti içi demokrasi çok geniş. O 
bakımdan, arkadaşlarımla görüştüm; Grubumuzda, yoklama talebinin vaktinde işleme konulması 
yolunda eğilim var. 

BAŞKAN-Peki efendim. 
V. - ÖNERİLER (Devam) 

B) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun 19.11.1994 Cumartesi günü de çalışmalarını sürdürmesine dair kararın 

kaldırılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
BAŞKAN- Danışma Kurulu Önerisi vardır, okutuyorum: 

Danışma Kurulu Önerisi 

No:155 Tarih: 18.11.1994 
Daha önce alınan karar gereğince, çalışmaların sürdürülmesi, onaylanan 19.11.1994 Cumarte

si günü toplantı yapılmamasının Genel Kurula önerilmesi Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Nevzat Ercan Emin Kul 

DYP Grup Başkanvekili ANAP Grup Görevlisi 

Fahri Gündüz Abdüllatif Şener 

SHP Grup Görevlisi RP Grup Başkanvekili 

BAŞKAN-Öneriyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...Kabul edilmiştir 
Efendim, şimdi, diğer grupların başkanvekillerine soruyorum: 
Yoklama önergesini veren Grup Başkanvekili, "Biz, önergemizi daha önce verdik; yoklama 
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yapılması talebinde ısrar ediyoruz" diyor. Ben, bir kere de zatı âlilerine soruyorum: Yoklama iste
nirse iki defa yoklama yapacağım ve saat 01.30'u bulacağız. Bu durumda, siz şu anda birleşimin 
kapatılmasını mı, yoksa yoklama yapılmasını mı öneriyorsunuz? 

TURHAN TAYAN (Bursa)- Kapatın Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Grup başkanvekillcrinden aldığım iş'ar üzerine, denetim konulan ve gündemimiz

deki diğer maddeleri görüşmek üzere, 22 Kasım 1994 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 00.23 

— © ' • — 
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Vin. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. - Adana Milletvekili İbrahim Özdis'in, yeni eğitim döneminde karşüaşılan bazı sorunlara 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (714983) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bir ülkenin gelişmişlik, düzeyi, demokrasi ve insan haklarına, bilim ve sanata olan yakınlığı 
eğitim sistemi ve eğitim kurumlarının ciddiyeti ile kuşkusuz doğrudan ilişkilidir. 

Bu ülkede son 50 yıldır, adım adım bilimden, bilimsel özerklikten koparılmış, eğitim kurum
lan her geçen gün dejenere edilerek bu günkü sakat yapısına ulaştırılmıştır. 

Yüksek öğrenimden ilköğretime kadar her düzeyde okullar bilim yuvalan olmaktan uzaklaştı-
nlmış, "Ticari Medreseler veya Mahalle Mektepleri" zihniyetine indirgenmiştir. 

Geleceğini bilimsel, demokratik ideallerden uzaklaştıran toplumlar, ilerlemeyi ve gelişmeyi 
hayal bile edemezler. 

Bizim ülkemizde de eğitim birliğinin zedelenmesi ile birlikte her alanda zaten varolan fırsat 
eşitsizliği yeni uygylamalar daha da derinleşmektedir. Çocuklanmız ve gençlerimiz gelişmeye açık 
ideallerden, birlikten, beraberlikten, sevgiden, hoş görüden uzaklaştırılarak toplumumuz sorunlu 
bir toplum haline getirilmiştir. Ulusal bir eğitim politikasının yerleştirilemeyişi, kurallar yerine ge
nelgelerle ve günlük emirlerle idare edilir hale gelmiştir. 

Sorunların ağırlığı artık emirlerin de dinlenmediği, devlet otoritesinin temelden yok olduğu, 
kişisel keyfiyetlere dönüşmüştür. 

Yeni bir eğitim döneminin başlayacağı şu günlerde, hem öğrenciler ve hem de veliler büyük 
bir güvensizlik ve tedirginlik yaşamaktadır. 

Bu sorunlann yansıması olan aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

İbrahim Özdiş 
Adana 

1. Yeni eğitim döneminde özellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri başta olmak üzere kapalı 
okul olacak mıdır? Öğretmen açığı olan okullarımızın sayısı ne kadardır? Nasıl doldurulacağı dü
şünülmektedir? -

2. Devlet bütçesinden ayrılan ödeneğin yüzde kaçı bina, araç, gereç için aynlmış bulunmakta
dır? 

3. Okulların ısınma, derslik araç ve gereçleri velilerden mi karşılanması düşünülmektedir? 
4. Laboratuarlı, bilgisayarlı, lisanlı dersliklerin (Basın-yayın organlarında çıkan haberlere gö

re) ücretleri 20-10-5 milyon lira olarak bakanlığınızca mı belirlenmiştir? 

20 milyon lirayı ödeyemeyen velilerin çocukları bu özel sınıflara alınmayacak mıdır? 

Velileri bu paraları ödemeye zorlayan okul yöneticileri hakkında bakanlığınız ne düşünmek
tedir? . 

5. Anadolu lisesi sınavını kazanmış öğrencileri kayıt parası ödeyemediği için kayıtlarının ya
pılmadığını bildiğiniz size ulaşan kaç okul vardır? Bu tür yöneticiler hakkında ne düşünülmekte
dir? 
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6. Ödeneksizlik bahanesi ile ilkesizleştirilen okul kayıt dönemlerinde veliler sizin söyledikle
rinize mi, okul yöneticilerinin söylediklerine mi inanacaklardır? 

"Kayıtlarda kesinlikle para alınmayacak" diye halka mesajlar vermenize rağmen tüm okullar
da kayıtların para karşılığı yapıldığını ve bu durumun rüşvet ve suiistimallerle dolu eğitim kurum
lan yarattığını biliyor musunuz? Biliyorsanız bunları tümüyle yok edebilecek sizin ve üyesi bulun
duğunuz hükümetin bir çalışması var mıdır? 

T. C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 17.11.194 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/2933 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliği'nin 26.9.194 gün ve Kan. Kar. Md. 7/4983-10977/41442 
sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın İbrahim Özdiş'in "yeni eğitim döneminde karşılaşılan bazı sorunla
ra" ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 

1. Yeni öğretim yılında kapalı okul kalmaması için çalışmaması için çalışmalarımız yoğun bir 
şekilde sürdürülmektedir, nitekim, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere ülke 
genelinde öğretmen açığının giderilmesi için 1994 yılı Ağustos ayında 18. 246 öğretmen adayının 
kura ile atamaları yapılmış ve bunların göreve başlama oranı % 85'e ulaşmıştır. 

Ayrıca göreve başlamayanların yerine daha önce müracaat eden 2 394 öğretmen adayı da 
kur'a ile atanmıştır. 

2. 1994 yılı Bütçesinden Bakanlığımıza tahsis edilen ödeneğin % 6.6'sı yapım ve onarım% 
1.2'si ders araç-gereç ve donanıma ayrılmıştır. 

3. Okul ve kurumlarımızın ısınma, aydınlanma, ders araç ve gereçleri ile donanımları Bakan
lığımız bütçesinden karşılanmaktadır, bu giderler için öğrenci velilerinden nzaları dışında para 
alınmamaktadır. Ancak, hayırsever vatandaşlar ile velilerin gönüllü bağışları okul koruma dernek-
lerince kabul edilmektedir, bu konu ile ilgili olarak bakanlığımızca yayınlanan 2.8.1994 tarih ve 
47/1994 sayılı genelge ile çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi bir ortamda eğitim ve öğrenim
lerinin sağlanması için öğrenci velileri ve vatandaşlarımız tarafından yapılacak bağış ve eğitime 
gönüllü katkılar, bir esasa bağlanmıştır. 

4. Laboratuvarlı ve bilgisayarlı derslikler tamamen ücretsizdir. 

5. Anadolu lisesi sınavını kazanan öğrencilerden para vermeyenlerin kayıtlarının yapılmama
sı söz konusu değildir. 

6. Bakanlığımızca yayınlanan ve 3 üncü maddede sözü edilen genelgedeki esaslara uyfnayan 
yönetici ve öğretmenler hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
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2. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Konya Devlet Hastanesinde çalışan bir doktora iliş
kin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazılı cevabı (7/5056) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru: Konya Delet Hastanesinde Canan Çelebi adına bir bayan doktor görev yapmakta mıdır? 

İşe başlama tarihi nedir ve halen görevdemidir? Aynlmışsa şu andaki görev yeri neresidir? 

T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 17.11.1994 
Sayı: B.10.0.HKM.O.OO?00.00-9239/3193 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 3.10.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5056-11129/41835 sayılı yazıları. 
Bilecik Milletvekili sayın Mehmet Seven tarafından, Konya Devlet Hastanesi'nde çalışan bir 

hekim ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Bilgilerine arz ederim. 

- Dr. Doğan Baran 

Sağlık Bakanı 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in Konya Devlet Hastanesi'ne atanan bir hekim ile alâka

lı yazılı soru önergesinin cevabıdır : 
Soru: "Konya Devlet Hastanesinde Canan Çelebi adında bir bayan doktor görev yapmakta mı

dır. İşe başlama tarihi nedir ve halen görevdemidir? Aynlmışsa şu andaki görev yeri neresidir?" 

Cevap : Bakanlığımız kayıtlarının tedkikinden; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992 yılı 
mezunu olan Dr. Canan Çelebi'nin, 2514 sayılı Kanuna göre çekilen kura üzerine 20.11.1992 tarih 
ve 2/403/211 sayılı karar ile karaman Ermenek Basyayla Sağlık Ocağı Tabibliğine atandığı anla
şılmıştır. 

Ancak, bilahâre adıgeçen tabibin görevine başlamadığının tesbiti üzerine, 657 sayılı Kanunun 
63 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına göre hakkında alman karar iptal edilmiş ve 2514 sayılı Ka-
nun'un değişik 5 inci maddesinin uygulanmasına karar verilmiştir. 

Konu, 9.8.1993 tarih ve 130484 sayılı Genelgemiz ile, Bakanlığımız Merkez teşkilatına ve Va
liliklere de duyurulmuştur. 

Adıgeçen, 2514 sayılı Kanun'un öngördüğü Devlet hizmetini yerine getirmediği sürece Tür
kiye'de tabiblik mesleğini icra edemeyecektir. 

Ayrıca, mahallî ile muhabere edilmiş ve Konya Devlet Hastanesi'nde Canan Çelebi isimli bir 
tabibin çalışmamış olduğu anlaşılmıştır. 

3. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, İstanbul-Baltalimanı Kemik Hastalıkları Has
tanesi Başhekimine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran 'in yazılı cevabı (7/5070) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususu
nu delaletlerinize arz ederim. 

Halil İbrahim Özsoy 
Afyon 

İstanbul Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesinde Başhekimden kaynaklanan olayları ge
rek basından gerekse TV'den okumaktan ve seyretmekten usandık. 

Hasta şevkinden, yeşil kart uygulamasına; hekimler arasındaki politik düşüncelerin göz önün
de tutularak verilen haksız pirimlere kadar ilgili hastanedeki olayların ayyuka çıktığı aşikardır. 

Bu nedenle sorularım; 
1. Davranış ve icraatlarıyla kırıp dökmediği ve hakkında söylenmedik bir şey kalmayan Bal

talimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Sayın Dr. Nurettin Ümit Özak hakkında bu gü
ne kadar yapılmış herhangi bir işlem var mıdır? 

2. Bu başhekimin DYP Milletvekillerinden birine sırtını dayayarak yasal olmayan davranılar-
da bulunduğu çeşitli zeminlerde ifade edilmektedir. Bu doğru mudur? 

3. Normal, paralı ve yeşil kartlı hastalar için oda tahsisi yapılırken siyasi görüşlerine bağlı ola
rak ayrım yapıldığı doğrultusunda duyumlar almaktayız. Konu hakkında soruşturma açmayı düşü
nür müsünüz? 

T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 17.11.1994 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/3194 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3.10.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5070-11148/41873 sayılı yazıları. 
Afyon Milletvekili Sayın Halil İbrahim Özsoy tarafından, İstanbul-Baltalimanı Kemik Hasta

lıkları Hastanesi Baştabibi ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmak
tadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Dr. Doğan Baran 

Sağlık Bakanı 

Afyon Milletvekili Sayın Halil İbrahim Özsoy'un Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi 
Başhekimi ile alâkalı yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

Soru 1. "Davranış ve icraatlarıyla kırıp dökmediği ve hakkında söylenmedik birşey kalmayan 
Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Sayın Dr. Nurettin Ümit Özak hakkında bu 
güne kadar yapılmış herhangi bir işlem var mıdır?" 

Cevap 1. Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Nurettin Ümit Özok hak
kında Bakanlığımıza veya İstanbul Sağlık Müdürlüğüne intikal etmiş herhangi bir şikâyet veya ih
bar bulunmamaktadır. 
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Ancak, 8.9.1994 tarihinde bir özel televizyon kanalında yayımlanan haberle ilgili olarak anı
lan Hastane Baştabipliğinden bilgi istenmiş olup, cevaben alman 8.9.1994 gün ve 2166 sayılı Faks 
yazısında, Yeşil Kartlı olan hasta Bülent Uluocak hakkında yapılan işlemler açıklanmıştır. Buna 
göre, ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin Devlet tarafından karşılanması ve Ye
şil Kart uygulaması hakkındaki yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yeralan "... yatak ücretinin genel 
yatak odaları ücreti üzerinden fatura edileceği.." hükmüne uygun olarak adıgeçen hastanın işlem 
ve hizmetlerinin yürütüldüğü; ancak, hasta sahiplerinin isteği üzerine, ameliyattan sonra ve 
ücreti yakınları tarafından karşılanmak suretiyle, tek kişilik odaya nakledildiği anlaşılmıştır 
(EK.1). 

Soru 2. "Bu Başhekimin DYP Milletvekillerinden birine sırtını dayayarak yasal olmayan dav
ranışlarda bulunduğu çeşitli zeminlerde ifade edilmektedir. Bu doğru mudur?" 

Cevap 2. Devlet memurlarının atama, nakil işlemleri ile görevlerinin yerine getirilmesi, çalış
malarının denetlenmesi ve diğer görevlendirmeler mer'î kanunlar çerçevesinde ve ilgili mevzuat 
hükümlerine göre yapılmaktadır. 

Adıgeçenin Başhekimlik görevi süresinde yetki ve sorumluluklarında ilgili mevzuat hükümle
ri dışında ve kanunî olmayan davramşlarda bulunduğuna ilişkin olarak Bakanlığımıza intikal etmiş 
herhangi bir şikâyet veya ihbar bulunmadığı gibi bu konuda herhangi bir somut duyum da alınma
mıştır. kanunî olmayan tutum ve davranışların tespiti halinde, gereken işlemlerin yapılacağı tabi
îdir. 

Soru 3. "Normal, paralı ve yeşil kartlı hastalar için oda tahsisi yapılırken siyasî görüşlerine 
bağlı olarak ayrım yapıldığı doğrultusunda duyumlar almaktayız. Konu hakkında soruşturma aç
mayı düşünür müsünüz?" 

Cevap 3. Hasta şevkleri, "Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönet
meliği" doğrultusunda Maliye Bakanlığı'nca her yıl yayımlanan Bütçe uygulaması talimatları hü
kümleri ile Bakanlığımız Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve yine lüzumlu hallerde 
Bakanlığımızca yayımlanan Genelgeler ile belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde yürütülmekte
dir. 

Yeşil Kaıt uygulaması ise, 3816 sayılı ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin 
Yeşil Kart verilerek Devlet tarafından karşılanması hakkındaki Kanun ile bu Kanunun 12 nci mad
desine istinaden çıkarılan "Yeşil Kart uygulama yönetmeliği" doğrultusunda yürütülmektedir. 

Hastanelerimizdeki hasta yatırma işlemleri, Bakanlığımız Yataklı Tedavi Kurumları işletme 
Yönetmeliği ile düzenlenmiş olup; bu işlemler, belirlenen usûl esaslara tabidir. 

Muayene ve tedavi amacıyla müracaat eden hastalara siyasî görüşlerinin sorulması ve siyasî 
görüşlerine göre muamele yapılması Tıbbî Deontolojiye ve kanun önünde eşitlik ilkesine göre 
mümkün görülmemektedir. 

Döner Sermayeden prim ödenmesi işlemleri ise, 209 sayılı Kanun'un 5 inci maddesinin 275 
sayılı KHK eklenen fıkrasına istinaden Bakanlığımızca çıkarılan Yönerge hükümleri çerçevesinde 
gerçekleştirilmekte olup, bunun dışında bir uygulamada bulunulması, mevzuat açısından mümkün 
değildir. 

4. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, A.Ü.Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde okuyan bir 
öğrenciye türbanlı olduğu gerekçesiyle kimlik verilmediği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Baka
nı Azimet Köylüoğlu 'nun yazılı cevabı (7/5286) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Azimet Köylüoğlu tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygılarımla arz ederim. . 

13.10.1994 
Zeki Ünal 
Karaman 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü ikinci sınıfta oku
yan kızım Betül Ünal iki yıldan beri öğrenci kimliğini alamamaktadır. Fakülte idaresi kendisinden 
ısrarla başı açık resim istemekte aksi halde kimlik verilmeyeceği beyan edilmektedir. 

1. Anayasa'nın 24 üncü maddesi herkesin dinî inanç özgürlüğünü güvence altına aldığına gö
re, fakültenin bu tutumu insan haklarını ihlâl değil midir? 

2. Sorunun çözümü için Bakanlığınızda nasıl bir uygulama yapılacaktır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı . 18.11.1994 

Sayı: B.02.0.010/1435 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 3.11.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.O.İO.00/02-7/5286-11616/42985 sayılı yazınız. 
İlgi yazılarınızla gönderilen Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı olarak cevapla

mamı istediği sorusu ve yazılı cevabım eklidir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Azimet Köylüoğlu 

Devlet Bakanı 
Soru 1. Anayasanın 24 üncü maddesi herkesin dinî inanç özgürlüğünü güvence altına aldığına 

göre, fakültenin bu tutumu insan haklarını ihlâl değil midir? 

Cevap 1. Anayasa'nın 24 üncü maddesi birinci fıkrasında "herkes, vicdan, dinî inanç ve kana
at hürriyetine sahiptir." demekte, ikinci fıkrasında "14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak 
şartıyla ibadet, dinî ayin ve törenler serbesttir." ifadesi yer almaktadır. 

Anayasa'nın 14 üncü maddesi Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılamamasını düzen
lemektedir. Bu maddede dil, ırk, din ve mezhep ayırımı yaratmak amacıyla hareket etmek yasak
lanmıştır. Ayrıca, 24 üncü madde ile din istismarı da önlenmiştir. 

Ankara Üniversitesi Kayıt, Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği'nin Üniversiteye Giriş ve 
Kayıt Şartları başlıklı 24 üncü maddesinin (f) bendi "Fotoğraf, Yeni çekilmiş 4.5x6 boyutunda 12 
adet fotoğraf (renkli gözlük takılmayacak, baş açık olacak, erkekler sakallı olmayacaktır.)" demek
tedir. Her öğrenci bu yönetmelikteki şartlan kabul ederek okula kaydını yaptırmaktadır. Sonradan 
bu şartlara din hürriyeti nedeniyle karşı çıkmak, hem Anayasa'nın 14 üncü ve hem de 24 üncü mad
desindeki dini istismar değil de nedir? 

Ülkemizde kılık kıyafeti düzenleyen iki temel yasa vardır. Bunlardan birincisi 671 sayılı Şap
ka İktisası Hakkında Kanun, diğeri 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun'dur. 

Bu yasalarda temel olan düşünce Laikliktir ve Laikliğin korunmasıdır. 
1982 Anayasasının 174 üncü maddesiyle korunmaya alınan her iki yasa, Anayasaya aykırı ol

dukları biçiminde anlaşılmayacak ve yorumlanamayacakür. 
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Bazı çevreler, bu hükmü delmeye yönelik hareketlerini bu defa din özgürlüğü kavramını isti-
mar ederek sürdürmeye başlamışlardır. 

Diğer düzenlemeler olarak; "Millî Eğitim Bakanlığı ve Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki 
Görevliler ile Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelik", "Kamu Kurum ve Kuruluşların
da Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik" sayılabilir. 

Danıştay, kılık ve kıyafeti düzenleyen kuralların yasalara aykırı olmadığına karar vermiştir. 

Yükseköğretim kurumlarında 30 Aralık 1982 günlü genelge ile "yükseköğretim kurumlarında 
bulunan bilumum görevli ve öğrencilerin Atatürk înkilâp ve İlkelerine uygun, uygar, aşırılığa kaç
mayacak şekilde sade bir kılık ve kıyafette olmaları esastır" kuralı benimsenmiştir. 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nde 8 Ocak 1987 tarihinde yapılan 
değişiklikle "Çağdaş kıyafet ve görünüm dışındaki bir kıyafet ve görünümde bulunmak" disiplin 
suçu sayılmıştır. 

16 Kasım 1988 günlü ve 3503 sayılı yasa ile, Yükseköğretim kurumlarında öğretim eleman
ları ile öğrenciler için "İnkilap kanunlarına aykırı olmamak üzere" kılık kıyafet serbest bırakılmış 
ve konuyla ilgili olarak kişi veya kurumlarca sınırlayıcı işlem yapılamayacağı, karar verilemeyece
ği belirlenmiştir. Ancak bu yasa, Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa'nın 89 uncu maddesi gere
ğince bir daha görüşülmek üzere T.B.M.M.'ne geriı gönderilmesi nedeniyle yürürlüğe girememiş
tir. Daha sonra, 10.12.1988 günlü ve 3511 sayılı yasa çıkarılmıştır. Bu yasanın 2 nci maddesi 2547 
sayılı yasaya Ek 16 nci maddeyi eklemiştir. Bu madde "Yüksek öğretim kurumlarında, dersane, la-
boratuvar, klinik, poliklinik ve koridorlarında çağdaş kıyafet ve görünümde bulunmak zorunludur. 
Dinî inanç sebebiyle boyun ve saçların örtü veya türbanla kapatılması serbesttir" hükmünü getir
miştir. Ancak bu madde, Anayasa Mahkemesi'nin 7.3.1989 günlü, Esas : 1989/1, Karar: 1989/12 
sayılı kararıyla iptal edilmiştir. 8 Aralık 1989 günlü değişiklikle Yükseköğretim Kurumlan Öğren
ci Disiplin Yönetmeliği'nin 7 nci maddesinin kılık, kıyafetle ilgili (h) fıkrası yürürlükten kaldırıl
mış, 25.10.1990 günlü ve 3670 sayılı yasanın 12 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim yasa
sına "Ek madde 17" olarak "Yürürlükteki Kanunlara aykırı olmamak kaydı ile; Yükseköğretim Ku
rumlarında kılık ve kıyafet serbesttir." biçiminde bir hüküm eklenmiştir. Bu hükmün iptali istemiy
le Anayasa Mahkemcsi'nde açılan dava, anılan maddenin içeriği bakımından dinî inanç ve gerek
lere dayalı bulunmadığı, Anayasa Mahkemesi'nin 7.3.1989 günlü kararına aykırı olmadığı ve Yük
seköğretim Kurumlarında, çağdaş kıyafet ve görünüme ters düşen dinsel nitelikli kılık ve kıyafetin 
serbest bırakılmasını öngörmediği, ancak yürürlükteki yasalara aykırı olmamak kaydı ile kılık kı
yafette serbestlik tanıdığı, böylelikle Anayasa'ya aykın olmadığı gerekçesiyle 9.4.1991 gün ve E. 
1990/36, K. 1991/8 sayılı kararla reddedilmiştir. ~ 

Anayasa Mahkemesi'nin kararı değişik yorumlara uğramıştır. Uygulamada gerek üniversite 
idarelerinde gerekse öğrenciler arasında bir yorum kargaşası yaşanmaktadır. 

Oysa, Ek 17 nci maddenin öngördüğü husus; Anayasa ve yasalara aykırı olmamak üzere, Yük
seköğretim Kurumlarında kılık ve kıyafet serbestisi tanınmasıdır. Anayasa Mahkemesi'nin kararı
na göre; Yükseköğretim Kurumlarında dinî inanç sebebiyle boyun ve saçların örtü veya türbanla 
kapatılması Anayasa'nın laiklik ve eşitlik ilkesine aykırıdır. 

Bu konuda Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nun bir kararından da bahsetmek gerekir : Baş
vuran kişi; 1980 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesinde Üniversite eğitimini tamam
ladığını ve geçici mezuniyet belgesi aldığını, 1984 yılında üniversitenin öğrenci işleri bölümünden 
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geçici mezuniyet belgesinin yerine diplomasının verilmesini istediğini, vesikalık fotoğrafı türban
lı olduğu için diplomasının verilmediğini, önce Millî Eğitim Bakanlığı'na, daha sonra idari yargı
ya başvurduğunu, isteminin reddedildiğini, Danıştay'ın da idari yargı kararını onadığını bunun üze
rine Komisyona başvurduğunu bildirmiş. Başvuru, Antlaşmanın 9 ve 2/27 nci maddelerine uygun 
olmadığı nedeniyle reddedilmiş Red gerekçesinde; Türbanlı fotoğraf verdiği için diploma alamadı
ğını, eğer türbansız bir fotoğraf verirse diplomasını alabileceği, bu nedenle sorunun kendisinden 
kaynaklandığı; Türbanlı olmadığı fotoğrafının diploma için kullanılacağı, diplomanın kişisel bir 
belge olduğu ve fotoğrafının topluma sergilenmeyeceği, dolayısıyla dinî inançları nedeniyle kapan
masını etkilemeyeceği; laik bir üniversitede kuralları diğer öğrencilerin haklarını da korumayı 
amaçladığı, herkesin bu kurallara uymaya zorunlu olduğu; Her üniversitede belli bir düzen olduğu, 
bu üniversitede de kılık kıyafet yönetmeliğinin bu şekilde düzenlenmiş olduğu, öğrencilerin bu dü
zenlemeyi bildiklerine ve bunu kabul ederek okuduklarına göre bu yönetmeliğe uygun giyinmele
ri gerektiği belirtilmiştir. 

Avrupa İnsan Haklan Komisyonu'nun kararı, isimleri gizli tutmak amacıyla verilmemiştir. İs
teyen Bakanlığımdan veya Dışişleri Bakanlığından temin edilebilir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle/üniversitenin uygulamasında insan hakları ihlâlinin varlığını 
ileri sürmek olanaksızdır. Hem ülkemizdeki hukuk sistemine ve hem de uluslararası insan hakları 
standartlarına uygunluğu yargı kararlarıyla kesinleşmiştir. 

Soru 2. sorunun çözümü için Bakanlığınızda nasıl bir çalışma yapılacaktır? 
Cevap 2. Birinci soruya verilen yanıtta belirtildiği gibi, uygulamada insan haklarına ve huku

ka aykırılık yoktur. Bu nedenle de yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. 

0 
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KÂNUN I^SARÎ VE TEKLÎFLMÜYLE 
' KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. ;._' Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka-
ÎÎJMKJ.I Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4J.986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dıg Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve. Görev-* 
kri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kamın 
Flükmttada Kararname • ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak
kında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202,.1/76, î/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 
I âftd Ek) (Dağıtma tarihleri : 29.4,1992; 2.7.1992) 

2. -.- Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri 'Hakkında 437 Sayılı 
ICanım Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve. Bütçe Komisyonu Raporu-(1/201, 1/319). (S.. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik- Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/l60) (S. Sayısı :.1I1) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. -• Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kamın 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerimin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji-ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6,7,1992''! 

5. — Turizm .Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Saya; Karma 
flükî«ünde 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, 
1S7. Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Ssyıh 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ye Tu-
ıbm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı, : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7,1992) 

6. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar-
nfeitıe ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) .' , 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Botça 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 8. — Aısa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükıaündo 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanım 'Hükmünde. 
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Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak» 
kısıda Kanım Tasarısı ve Bayındırlık* îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütço 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9.--— Çanakkale Milletvekili Hamdı Üçpmarlar ve 53 Arkadaşının, Hak sis va 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı.ve Bu. Eylemlerinin. Türk Geza Kanununun 
240 mcı ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil .Şıvgın Hak-
kısıda Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/ii) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi: 13.10.1993) 

.10. ~- Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ri? 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve-Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı: 375) (Dağıtma tarihi ;.30.11.1993) 

İL — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dain 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri 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-
gama tarihi : 31.12.1993) 

13. — .Jandarma Teşkilat,-Görev''ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayıh Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu Raporu 
(İ/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 14. — Sakarya Milletvekili, Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Üikenıizs Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili 'işlemlerde Mev
zuata. 've'Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylerr 
tayinin Türk Ceza Kanununun 240 mcı ye İlgili Maddelerine' Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbuîut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslau, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakam 
Luiîuilah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı'Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabi! 
ICıynakhır Eski Bakam Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Upırmcsı Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması 
ICftmisyaau Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

15. — 926 Sayıh Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eiderane-sme 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-
lan (1/616) .(S. Sayısı : 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
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il, — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

18. — • Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 19. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

20i — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlan 
(1/336) (S. Sayısı: 690) (Dağıtma tarihi: 22.6.1994) 

X 21. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı: 71) (Dağıtma tarihi: 12.5.1992) 

X 22. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun .Tasarımı va İç-
içleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi i 
5.4.5.1992) 

23. — insan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta* 
sanaı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi: 30.6. î 992) 

24.• — Çorum Milletvekili Cemal. ŞahhVin, Türk Kanunu Medenisinin Ba:« 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) 
(S. Sayısı.: 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

25, — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kurulu? va 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müflüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (İ/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

26. — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kftnunq 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve .Bütçe ko
misyonları raporları (İ/553) (S, Sayısı': 391) (Dağıtma tariki : 7.12.1993) 
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27< — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (11355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992) 

X 28.: — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
p o r l a r d ı ^ ) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma ̂ tâ ^̂ ^ 

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 (2/1J42) (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 Emekli Sandığı ve Devlet Memurları Kanunlarında De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/588) (S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi : 24.2.1994) 

X 32. — 3941 Sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cet
vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/784) (S. Sayısı : 737) (Dağıtma tarihi : 9.11.1994) 

33. — 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) 

34H —: Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/625) (S, Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

X 35. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-. 
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

— 5 --- 38 inci Birleşim 
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X 36. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Halikında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi: 4.2.1992) 

X 37. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba* 
yuıdırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) 
(S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti ile Venezüella Cumhuriyeti Arasında Kültürel, 
Eğitsel Ve Bilimsel İşbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının Uy^ 
gıın Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/475) (S. Sayısı: 565) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 39. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap, Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis: 

yonları raporları (1/546) (S. Sayısı: 613) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

X 40. — 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 41. — 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 42. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dairi Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

X 43. — 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 44. — 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 45. — 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) 
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X 46, — 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 47. — Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ye Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/686) (S. Sayısı : 682) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

X 48. —Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcüstan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Koruaması 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 49. — 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 50. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/683) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma tarihi : 6.9.1994) 

X 51. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/548) (S. 
Sayısı 695) (Dağıtma tarihi : 8.9.1994) 

52. — 2886 Saydı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya* 
puması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm* ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

X 53. — Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/542) (S, Sayısı : 599) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1994) 

54. — Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 619) (Dağıt
ma tarihi : 24,3.1994) 

X 55. — 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) (Dağ,ıtma tarihi : 
31.12.1993) 
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56. — îskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kamm 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

57. — 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 Ü2rve 
Geri Gönderme Tezkeresi ile 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapcru 
Çl/667, 1/649) (S. Sayısı : 639) (Dağıtma tarihi : 18.4.1994) 

58. — 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) 

594 — 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Takın
maz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kmun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/532) (S, Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
24.3.1994) 

60. —- Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yasjar 
Topçu'nun Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen MıUar 
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) 

61. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Giine^ 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992) 

62. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko-
misyonu Rapora (î/341) (S, Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

63. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
•e İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanım Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı îcra ve İflas Ka-
mununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında- Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağttma tarihi : 
23.9,1992) 
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64. __ Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

65- — Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve işletilmesine ilişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

66. — Erzurum Milletvekili ismail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarjh ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı: 319) (Dağıtma tarihi: 4^.1993) 

67. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kamın 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: 2t4.1993) 

68. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

69. — 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) 

70. —Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kamın Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

71. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatınıo 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının -Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 72. — Göç idaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
Î6.2.1993) 

73. — 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< 
rini : 26.1.1993) 

X 74. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992} 

7$t — Kars Milletvekili Zeki Naoitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me-< 
murlan Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anıl&n Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Rapora (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi: 8.2.1993) 

76. — 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) 

77.— 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) 

78. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılı 
nisası Hakkında Kanun Tasarımı-ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

•79, — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11*7.1939 Tarihli ve 3670 .Sayılı Milli Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan vo 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

80. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ım, 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) 

81. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Haklanda Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapora (2/18) (S. Sayi3i : 37) 

' (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 
82. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Tifcfe 

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 Fersonel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (2/50, 2/149) 
P , Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

83H — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ye 1324 Sa< 
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde 
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raponı 
(2/212) (S. Sayısı ; 90) (Dağıtma tarihi : 25.5,1992) 
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84. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Günc§ 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan'm, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki • 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

85. —. Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar,, Ulaştırma vo 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

86. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvtleri tç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

87. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'm, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Telclifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/İ97) 
(S, Sayıss': 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

88,— Denizü 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
pora (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

89, — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)' 

90. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Bak
landa Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) 
(Dağıtma tarihi : 21.9J992) 

9 L — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Rapora (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

92. — 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) 

93. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayıh 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) 

94. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'm, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak-ı 
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1,10.1992) 

95a •—- İstanbul Milletvekili Sabrı •Oztürk ve 9 Arkadaşının, 1 {1.1912 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanıma Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma, ve Turizm Komisyonu Rapora (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi :'5.10.1992).' • 

96, •-- İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 .Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 298İ Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
işlemler ve 6785 Sayıiı 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.ÎGJ992) . . 

97.™ Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

98. — 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) 

99. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
vo Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

'100. - - Adli 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 Rapora (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

101. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve içişleri Komisyonu Rapora 
(1/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

102/ —- Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

103. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
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Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : -6.11.1992) 

104. — Elazığ Milletvekili Alime t Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu illerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı: 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

105. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşınm, Yazar ye 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Narm Müstean Hekımoğlu ismail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

106. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) .(Dağıt* 
ma tarihi : 19.11.1992) 

107. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlıı ve 8 Arkadaşınm, 3194 Sayılı 
îmar 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) 

108. — 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) 

109. — Sırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek td&rs 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı: 231) (Dağıtma tarihi: 1.1.1.1993) 

110. — Zira! 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) 

11L — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünda 
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) 

112/— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Milli Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 
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i 13. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
.26.1.1993) • • ' . . ' • -

114. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600'Sayılı Askerî Yargıtay Iü ı 
nurumun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra* 
ponı (2/456) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

115. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet* 
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük-
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi': 26X1993) 

116. — Şırnaîc Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askeri Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

-117. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
îlki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Rapora (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

118. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 

119ı. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek öğretim Kuramları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendi<3İn De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teldifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı: 
290) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 

120, — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerindo Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
Kaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşlen 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 1.3.1993) 

121. ~ 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 
Isrihi : 4.3.1993) 
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122. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İman 
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). 

123. •— Yozgat Milletvekili Mahmut Orhorı ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İğler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

124. —- 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) 

125. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/51.3) 
(S< Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

126. — 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) 

127. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvirıli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokıızuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, imar,, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S.„ Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

128. —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) 

129. — Samsun Milletvekili îlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşküatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9,4.1993) 

130. — 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) 

131. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 
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132. — Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S, Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

133. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

134. — Sunak Milletvekili Mahmut Almak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
incelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında'Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

135.— Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

136. — 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) 

137. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : .359) (Dağıtma ta 
ahi : 22.9.1993) 

138. — • Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

139. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
•Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi :• 
9.11,1993) 

140.— Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler,•'Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Halikında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da* 
fctma tarihi : 25.11.1993) 
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141. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmij 
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) 

142. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değişirilmetsi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı: 387) (Dağıtma tarihi: 3.12,1993) 

143. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

144. — 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) 

145. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 146. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler Ko
misyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

147. — Eskişehir Milletvekili I. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'm 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Rapora (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

148. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) ' 

149. — Bursa Milletvekili Turhan- Tayan'ın imar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/504) (S. Sayısı: 544) (Dag)tma tarihi : 8.2.1994) 
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!X 150. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

151. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta* 
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tariki ; 10.2.1994) 

152. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Rapora (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa tarihi : 10.2.1994) 

153. — 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) 

154. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayıl* 
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) 

155. — 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) 

156. — Yükseköğretim Kuramları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Rapora (1/660) (S. Sayısı:564) 
(Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

157. — 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) 

158/— 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) 

159. — 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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160. — 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) 

161. — 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) 

162. — 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) 

163u — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

164. — 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) 

165. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka-< 
oun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

166. — 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) 

167. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

168i — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

169. — 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 v« 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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170. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emekliliklerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

171. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satiş, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653, İ/2) (S. Sayısı ; 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

172. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Daiı 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

173. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka-
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu 
Raporu ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

174.— Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

175. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'ırı Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

176. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24,3.1994) 

177. — Bazı Kanunlardaki Cezaların idarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair, 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

178. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'm, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu. (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

179. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Oditları, 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 : 28.3.1994) 
X 180. —.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 : J35) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 

181. — 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) 

182. — 2330 Sayıh 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 Sayıh 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 Saytlı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe. Komisyonu Raporu 
(î/556) (S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

183. —Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporîan (î /479) 
(S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

184s— İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camimin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma Önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi: 25.4.1994) 

185, — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet va Tarım, Orman ve K.öyişleri 
komisyonları-raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

385. ™ 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) 

187. — 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) 

188. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'm 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es-
nat 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) (Ss Sayısı T 655) (Dağıtma' tarihi: 16.5.1994) 
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189. — 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) 

190. — 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) 

191. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve istanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık." Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi: 3.6.1994) 
X 192. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvükiİleri Adana Milletvekili Bekir Sami Da-

çs 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 ilgili 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 Rapom (2/119, 2/541) 
(S. Sayısı : 306 ve 306*ya 2 nci Ek) (Dağıtma tarihleri : 24.2.1993 ve 9.6.1994) 
X 193. — 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) 

194. ~~- Balıkesir Milletvekili Sami Sözat'ın 7.6.1926 Tarihli ve 904 Sayılı Islahı 
Hayvanat Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişlerj Komisyonu Raporu 
(2/1077) (S. Sayısı: 672) (Dağıtma tarihi : 10.6 ,1994) . 

195. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
•vö Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 

196. —- İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

197* — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişlori 
ve Plan ve bütçe komisyonları raporları-(1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi': 

.20.6.1994)' • 
198. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmeil6ri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve içişleri 

komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı: 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 
199. — Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp Sanayii Faaliyetinin Yürütülmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve,Ticaret- vs Millî Savunma ko
misyonları raporları (7/710) (S. Sayısı : 694) (Dağıtma tarihi : 6.9.1994) 
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200. — Çorum Milletvekili Muharrem Şeınsek'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 201. — 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 (2/94S) (S. Sa
yısı: 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 

202..— 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) 

203. — 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) 

204. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişikliîk Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Rapora (1/749) (S. Sayıcı : 70S) (Dağıtma 
tarihi : 13.10.1994) 

205. — 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 206. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanın

da Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve.Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi: 19.10.1994) 
X 207. — 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) 

208. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlcndirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Rapora (1/734) (S. Sa
yısı : 718) (Dağıtma tarihi: 20.10.1994) 
X 209. — • Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (İ/745) (S. Sayısı: 716) (Dağıtma tarihi: 21.10.1994) 

210« — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ile Siirt eski Milletvekili 
Zübeyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
llişkfn Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağılma tarihi : 28.î0.1994) 
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X 211. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekİli Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, 
Refah Partisi Grup Başkanvekİli Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Anavatan Partisi 
Grup Başkanvekİli Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanvekİli Hatay Milletvekili Nihat Matkap'm, 11.10.1983 Tarih ve 
2913 Sayılı Kanım, 28.5.1986 Tarih, ve 3292 Sayılı 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 Teklifi ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (2/1115) (S. Sayısı : 733) (Dağıtma tarihi : 1.11.1994) 

X 212. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 
ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 

X 213. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve iş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 214. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 215. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 216. —• Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 217. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı: 729) (Dağıtma tarihi. : 3.11.1994) 

218. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik: Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/760) (S. Sayısı : 726) (Dağıtma tarihi : 4.11.1994) 

219. — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine. Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994) 

220. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, Devlet Memurları Kanununda ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanım 
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Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1174) 
(S. Sayısı : 728) (Dağıtma tarihi : 8.11.1994) 
X 221. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 

Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı : 730) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 
X 222. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında 

İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 
X 223. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü

zel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/700) 
(S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

224. — Yükseköğretim Kurumları Teşkiyâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S, Sayısı : 734) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 
X 225. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

226. — Muğla Milletvekili Muzaffer İlhan ve Antalya Milletvekili Adil Aydın'in; 
6831 Sayılı Orman Kanununun, 2155 Sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Ve
rilmesi Hakkında Kanunun ve 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile; Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın; 
6831 Sayılı Orman Kanununun 12 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Muğla Milletvekili Nevşat Özer ve 2 Arkadaşının; 22.6.1978 Tarihli ve 2155 
Sayılı Bazı Kamu Personelline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (2/678, 2/188, 2/720) (S. Sayısı : 736) (Dağıtma ta
rihi : 14.11.1994) 

227. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Rapora (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 

(X)Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

— 25 — 38 inci Birleşim 




