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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - YOKLAMALAR 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. - Çanakkale Milletvekili A. Hamdi Üçpınarlar'ın, ara seçimin iptali hu

susunda Anayasa Mahkemesine verilen dilekçedeki imzasına ilişkin gündem 
dışı konuşması 

2. - Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Hükümetin uyguladığı eko
nomi politikası sonucu vatandaşın sıkıntıya düştüğü iddialarına ilişkin gündem 
dışı konuşması 

3. - Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Terörle Mücadele Kanunu deği
şiklik tasarısına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin 
Cevheri'nin cevabı 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
• 1. - İtalya'ya gidecek olan Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'a, dönüşüne 

kadar, Devlet Bakanı Onay Alpago'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1646) 
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2. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, (6/1214) esas numaralı sözlü sorusu
nu geri aldığına ilişkin önergesi (4/371) 

3. - Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeli
ğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/372) 

4. - Niğde Milletvekili ibrahim Arısoy'un, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/373) 

V.-ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile görüşülecek konuların yeni

den düzenlenmesine; (9/23) ve (9/24) esas numaralı Meclis soruşturması açılma
sına ilişkin önergelerin gündemdeki yeri ve görüşme gününe ilişkin DYP Grubu 
önerisi 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında 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. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 
139) 

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

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

7. - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değşitirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/553) (S. Sayısı: 391) 
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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) 99 

9. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 99:100 

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) 

11. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat 
Matkap'm; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1142) (S. Sayısı: 699) 100 

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 Özel
leştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/1196, 1/773) (S. Sayısı: 720) 100,139,141:216 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
1. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, basına verdiği iddia edilen bir beya

nına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı cevabı (7/4525) 217:218 
2. - İçel Milletvekili İstemihan Talay'ın, İçişleri Bakanınca Başbakan Yar

dımcısı hakkında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemi ile ilgili ola
rak bir soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Baka
nı Bekir Sami'Daçe'nin yazılı cevabı (7/4637) 218:220 

3. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, mısır üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Rcfaiddin Şahin'in yazılı cevabı 
(7/4697) ' 220 

4. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, SHP'li bakanların icraatlarına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın'ın ya
zılı cevabı (7/4938) 

5. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TKB'nın yurt dışından bo
no aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Ay-
kon Doğan'ın yazılı cevabı (7/4992) 221:223 

6. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, sağlık eski bakanlarının kendile
rine tahsis edilen çağrı cihazı ve el telefonlarını iade etmedikleri iddiasına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazılı cevabı (7/5026) 223:224 

217 
217 
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7. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, lojman kiralarının artırı-

hş nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazı-* 
lı cevabı (7/5038) 224:225 

8. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ankara evinin restorasyonuna 
ilişkin sorusu ve .Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın'ın ya
zılı cevabı (7/5054) 225:226 

9. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-İstasyon Mahallesinde 
bulunan ilkokulun bazı ihtiyaçlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Men- 226 
teşe'nin yazılı cevabı (7/5082) 

10. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Yenipazar ve İnhisar il
çeleri arasındaki yola ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlı-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/5083) 227 

11. - İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, Ankara Büyükşehir ve Keçi
ören belediyeleri bünyesinde özel bir birlik kurulduğu iddialarına ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5086) 227:228 

12. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eğitim ve terör sorunlarına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı 
(7/5088) 228:229 

13. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ankara - İstanbul otobanına iliş
kin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/5089) 229:230 

14. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bazı emekli kişilere tahsis edi
len personel ve araçlara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5106) 230:231 

15. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Isparta-Yalvaç Belediye Başka
nının görevden alınmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin 
yazılı cevabı (7/5107) 

16. - Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İller Bankası ve Teknik Araş
tırma ve Uygulama Genel Müdürlüklerince kredi verilen belediyelere ilişkin so
rusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/5118) 233:234 

17. - Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in, Keçiören Belediyesinde çalışan ba
zı memurların Cizre Belediyesine sürgün edildikleri iddialarına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5120) 234:235 

18. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek-Olukpınar Kö
yünde yangın tehlikesine karşı alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve İçişleri Baka
nı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5124) 235*236 

19.-Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sarı veliler İmam Hatip • 
Lisesinin eğitim-öğreume ne zaman açılacağına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/5126) 236:237 
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20. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Ermenek'e bağlı Kazancı Belde

sinde su baskını tehlikesine karşı önlem alınmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/5173) 237:238 

21. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sanveliler-Göktepe Bel
desini Antalya'ya bağlayacak yola ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabr(7/5177) 2 3 8 

22. - Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas Merkez Onbaşılar Köyü 
İlkokulunun kapatılma nedenine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat 
Ayaz'ın yazılı cevabı (7/5187) 

23. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize İlinde öğretmen açığı olduğu 
iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı 
(7/5195) 

24. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Antakya-Samandağ ve Arsuz çevre 
yollarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun ya
zılı cevabı (7/5204) 241 

25. - Manisa Milletvekili Faruk Saydam'in, valilikten izin alınarak yapılan 
, röportaja rağmen hakkında soruşturma açıldığı iddia edilen bir okul müdürüne 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın, yazılı cevabı (7/5208) 242 

26. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'm, Diyarbakır-Hani-Kaledibi Kö
yünden iki vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakam Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5211) , 243 

27. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'm, bazı ilçelerimizin yol, su kanali
zasyon ve kredi sorununa ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çul
haoğlu'nun yazılı cevabı (7/5212) 243:244 

28. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, okullarda öğrenci ve veli
lerden para alındığı iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat 
Ayaz'ın yazılı cevabı (7/5236) 

29. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir-Ankara karayolu
na ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/5238) 

30. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'm, Kocaeli-Merkez-Kullar Köyün
de öldürülen bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı 
cevabı (7/5242) - . . . . ' 247*249 

31.-Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'e bağlı köylerde görü
len hırsızlık olaylarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı 
cevabı (7/5251) . 249:251 

32. - Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli'de güvenlik 
güçlerince yapılan operasyonlar sırasında bazı köylerin yakıldığı iddialarına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5252) 252:257 

33. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Isparta-Gelendost-Yeşil-
köy Muhtarının dövülmesi olayına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Mente
şe'nin yazılı cevabı (7/5257) 258 

245:246 

246 
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34. - Konya Milletvekili Mustafa (İnaldı'nın, yapımı devam eden Konya-

Antalya yoluna ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğ-. 
lu'nun yazılı cevabı (7/5260) 258:260 

35. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, istanbul'da kaybolduğu iddia 
edilen bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazıhcevabı 
(7/5289) 260:261 

36. - Adana Milletvekili Muhammet Kaymak'ın, Futbol Federasyonu Baş
kanlığının ve Merkez Hakem Kurulunun yanlı uygulamalar yaptığı iddialanna 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdcm'in yazılı cevabı (7/5291) 261:263 

37. - Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın 
Yeniköy ve Yenidemir köylerindeki öğretmen açığına ilişkin sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/5321) 264 

38. - Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun, Van'da bazı vatandaşların 
ev ve işyerlerinin işaretlendiği iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5337) 264:265 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Birinci ve İkinci Oturumlar 

Yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığın
dan birleşime ara verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

İbrahim Halil Çelik Işılay Saygın 
Şanlıurfa İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Oturumlar 
Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, sözlü sorulara Hükümetçe geç cevap verildiği; ce

vapların da sorulan kapsamadığı iddialarına ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Bekir 
Sami Daçe; 

Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Ara Seçime İlişkin Kanunun 2 nci maddesinin Anaya
sa Mahkemesince iptal edilmesi üzerine, yeni bir yasal düzenleme yapılıncaya kadar Yüksek Se
çim Kurulunca seçimin durdurulmasının ortaya çıkardığı duruma ilişkin gündem dışı konuşmasına 
Devlet Bakanı Necmettin Cevheri, 

Cevap verdiler. 
Manisa Milletvekili Faruk Saydam da, tütün ekicilerinin sorunlarına ve içinde bulundukları 

ekonomik sıkıntılara ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 
SHP Grubuna ait olup açık bulunan : 
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi TBMM Grubu asil üyeliğine Gaziantep Milletvekili Ab-

dulkadir Ateş'in, yedek üyeliğe Hakkâri Milletvekili Esat Canân'ın; 
Türkiye - AT Karma Parlamento Komisyonu üyeliklerine Kars Milletvekili Mehmet Alp ile 

Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kahraman'in; 
ANAP Grubuna ait olup açık bulunan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi TBMM Grubu ye

dek üyeliğine İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, 
Gruplarınca aday gösterdiklerine ilişkin Başkanlık tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunul

du. 
(9/22) esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma sü

resinin 22.11.1994 tarihinden itibaren iki ay süreyle uzatılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi. 
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 
Tekliflerinin (2/1248,2/1249) Anayasa Komisyonundaki görüşmelerine 48 saat geçmeden başlan
masına ilişkin ANAP ve RP Grubu önerilerinin, birleştirilerek yapılan görüşmelerden sonra kabul 
edilmediği açıklandı. 

Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın konuşmasında, 
Partilere sataştığı iddiasıyla bir konuşma yaptı. 
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Gündemin "Kanun, Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" 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 nci 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 İlişkin Kanun Tasarısı ve Yetki Kanunu Tasarısı ile 

kanun tasan ve tekliflerinin görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulun-
madıklanndan ertelendi. 

özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (2/1196, 1/773) (S. Sayısı: 720), üzerin
deki görüşmelere devam edilerek 35 inci maddesine kadar kabul edildi. 

Daha önce alınan, 19.11.1994 Cumartesi günü de çalışmalann sürdürülmesine dair karann kal-
dınlmasma ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Alman karar gereğince ve grup başkanvekillerinin de mutabakatı sağlanarak, 22.11.1994 Salı 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 00.23'te birleşime son verildi. 

Mustafa Kalemli 
Başkanvekili 

Cengiz Üretmen Işılay Saygın 
Manisa İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 
21 .11 .1994 Pazartesi 

Teklifler 

1. - Ankara Milletvekili M. Seyfı Oktay ve 16 Arkadaşının; 1 Ekim 1994 tarih ve 4044 Sayı
lı "4 Aralık 1994 Günü Milletvekili ve Mahallî idareler Ara Seçimi Yapılması Hakkında Kanunun 
Adımn ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1250) (Anayasa Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş ve komisyona havale tarihi: 19.11.1994) 

2. - Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 Arkadaşının; Büyükşehir Belediye Kanunu 
Teklifi (2/1251) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.1994) 

3. - Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 Arkadaşının; Belediye Kanunu Teklifi 
(2/1252) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.1994) 

4. - Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 5 Arkadaşının; 2380 Sayılı Belediyelere ve İl 
Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun İsminin ve 1 
inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 3 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Teklifi (2/1253) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi": 16.11.1994) 

5. - Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 Arkadaşının; İl Özel İdaresi Kanunu Teklifi 
(2/1254) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.1994) 

6. - Trabzon Milletvekili Koray Aydm'ın; Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1255) 
(İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.1994) 

7. - Aksaray Milletvekili Mahmut Öztürk ve 42 Arkadaşının; Yükseköğretim Kurumlan Teş
kilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sa
yılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi (2/1256) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 17.11.1994) 

8. - İzmir Milletvekili Işılay Saygın'in; Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyelerinin Yö
netimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1257) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 16.11.1994) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, şeriatçı kesimlere haksız kazanç sağlayacak düzenlemeler 

yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5426) (Başkanlığa geliş tarihi 
: İ7.11.1994) 

2. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, toplu iş sözleşmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/5427) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.1994) 

3. - Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, özelleştirilen kuruluşlardan elde edilen gelire iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5428) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.1994) 

4. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Organize Sanayi Bölgesine ait arazi
nin kamulaştırma işlemlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5429) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.1994) 

5. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon'daki Ahır Dağı ve çevresine ilişkin Or
man Bakanından yazılı soru önergesi (7/5430) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.1994) 
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22.11.1994 Sah 
Raporlar 

1. - Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliğinin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/752) (S. Sayısı: 738) (Dağıtma tarihi: 22.11.1994) (GÜNDEME) 

2. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 10 000 Adet Eği
tim Elbisesi Bağışlamasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonlan raporlan (1/761) (S. Sayısı : 739) (Dağıtma 
tarihi: 22.11.1994) (GÜNDEME) 

3. - Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu'nun Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşı-
lattınlması Hakkındaki 3573 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi, Bazı Hükümleri
nin Yürürlükten Kaldınlması Hakkında Kanun Teklifleri ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyo
nu Raporu (2/731, 2/1192) (S. Sayısı: 742) (Dağıtma tarihi: 22.11.1994) (GÜNDEME) 

4. - Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptınlması Hakkın
da Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raponı 
(1/788) (S. Sayısı: 743) (Dağıtma tarihi: 22.11.1994) (GÜNDEME) 

© _ . 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN-Başkanvckili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa) 

——: 0 : 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 39 uncu Birleşimini açıyorum. 

III.-YOKLAMA 

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

(Bursa Milletvekili İbrahim Gürdal'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalarımıza başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz istekleri vardır; üç sayın milletvekiline gündem dı

şı söz vereceğim. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I. ~ Çanakkale Milletvekili A. Haindi Üçpınarlarhn, ara seçimin iptali hususunda Anayasa 

Mahkemesine verilen dilekçedeki imzasına ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN- Çanakkale Milletvekili A, Hamdi Üçpınarlar, Anayasa Mahkemesinin ara seçimin 

iptaliyle ilgili kararı hakkında gündem dışı söz istemiştir. 
Buyurun efendim; süreniz 5 dakikadır. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bilindiği üzere 
Yüksek Seçim Kurulu, 4 Aralık 1994 tarihinde yapılacak ara seçimi, Anayasa Mahkemesinin ka
ran doğrultusunda iptal etmiştir. Bu yönde talep ettiğim gündem dışı konuşmaya izin verdiğiniz 
için, öncelikle, Başkanlığa teşekkür ediyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi, iptal kararını, Refah Partisinin başvurusu üzerine 
almıştır. Refah Partisi Grubuna mensup milletvekilleri, Meclis çapında imza toplayarak, Anayasa 
Mahkemesine başvurmuştur. Bu başvuru metninin ekinde, benim ve arkadaşlarımmda imzaları bu
lunmaktadır; ancak, ben ve arkadaşlarım, Refah Partisinin, ara seçimi iptal ettirmek için Anayasa 
Mahkemesine başvurduğu dilekçenin altını imzalamış değiliz. Bizler, ara seçimi düzenleyen 4044 
sayılı Kanunun seçmen listelerinin güncelleştirilmesi hükmüyle ilgili değişiklik teklifini imzaladık. 

Tekrar ediyorum: Refah Partisi Grubu mensubu arkadaşlarımızın Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına hitaben yazılan ve Ara Seçim Kanununda, seçmen listelerinin güncelleştirilmesi-
ne ilişkin teklifini imzaladık. Bizler, bu teklifi, milletimize ve demokrasimize olan görevimiz ge
reği imzaladık. İnanıyoruz ki, yüzbinleri bulan seçmeni, seçme hakkını kullanmaktan men eden ve 
Meclisimizde kabul edilen bu hüküm, ne hukukîdir ne de demokratiktir. Böyle bir öneriyle karşı 
karşıya kaldığımız takdirde, hiç çekinmeden, bu imzayı tekrar atabileceğimizi burada ifade etmek 
istiyorum. 
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Sizlerin hafızalarınızı bundan on onbeş yıl evveline çekmek istiyorum : Değerli milletvekili 
arkadaşlarım, 1946 yılında yapılmış olan "açık oy, gizli tasnif" sonuçlarının, bu millet, bu Parla
mento ve siyaset adamlarının hepsi, kırk yıl münakaşasını yaptı. Şimdi de, göç etmek zorunda kal
mış olan ve bizim tahminlerimize göre 100 bin civarında olan bu seçmenlerin oy kullanma hakkın
dan mahrum kalmasının hesabını, ne biz ne siz ne de bu Meclis çatısı altında milletvekilliği sıfatı
nı taşıyan bir siyasî verebilirdi. İşte, bunu, bilerek ve vicdanımızın sesini dinleyerek imzaladık. 

Bizleri üzen taraf, bu çatı altında milletvekili sıfatını taşıyan ve iyiniyetimizi istismar eden, 
imzamızı, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına" diye alarak, Anayasa Mahkemesine götü
ren arkadaşlarımızın tutum ve davranışları olmuştur. Bundan duyduğumuz üzüntüyü ifade etmek 
için burada söz aldım. 

Değerli arkadaşlarım, biz, milletvekili olarak görevimizi yapmanın huzuru içerisindeyiz. İm
za atan bütün siyasî partilere mensup arkadaşlarımla yapmış olduğum görüşmelerde, -Anavatan 
Partisinden Elaattin Elmas, Sosyaldemokrat Halkçı Partiden Mustafa Kul ve Salman Kaya arkadaş
larım da, kendilerine imzalatılan kâğıdın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına hitaben yazı
lan bir metin olduğunu itiraf etmişlerdir. 

Ayrıca, bildiğim kadarıyla, yine aynı gün, aynı milletvekili arkadaşımız, bu teklifi, o günkü 
birleşimi idare eden ve Genel Kurulda şu anda Başkanlığı yürüten Sayın Kamer Genc'e de akıl da
nışarak, Meclis Başkanlığına vereceğini ifade etmiştir; yani, en canlı örneği, şu anda Genel Kurul
da Başkanlığı yürüten ve o günkü oturumu da idare eden Sayın Başkandır. 

Değerli arkadaşlarım... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafında kapatıldı) 
BAŞKAN- Efendim, cümlenizi tamamlamak üzere size ek süre veriyorum. 
Buyurun. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, son zamanlarda, bilhassa med

yada, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve mensuplarına karşı yapılan haksız saldırılan hepimiz 
üzüntüyle müşahede ediyoruz; ama, ne yazık ki, arkadaşlarımız, bazen sorumluluktan uzak kala
rak, siyasî amaçları doğrultusunda bu tip hareketleri yaptıklarında, işte, o medyaya malzeme ver
miş ölüyoruz. Ben, bu hususta, bütün milletvekili arkadaşlarımın son derece duyarlı olmalarını, 
hassas davranmalarını özellikle istirham ediyorum. Zira, bu çatı çöktüğü takdirde toplumun tümü 
bu enkazın altında kalacaktır. Kimsenin Türkiye Büyük Millet Meclisini, onun mensuplarını yıp
ratmaya ve onlara hakaret etmeye hakkı yoktur. Biz, burada, temsil etmiş olduğumuz bu müsesse-
seyi korumak ve kollamak göreviyle karşı karşıyayız, buna mecburuz. 

Bu duygu ve düşünceler içerisinde, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Başkan, teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Üçpınarlar. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Sayın Başkan... 
BAŞKAN- Buyurun efendim. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, atılan bütün imzalar, Anayasa Mahkemesinde 

iptal davası açılması için atılmıştır; imza atan arkadaşlar bunu biliyorlardı. 
BAŞKAN- Sayın Şener, Sayın Korkutata, o gün bana da geldi... (ANAP sıralarından gürültü

ler. 
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HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)-Kürsüden konuşamazsın... 

BAŞKAN- Bir dakika efendim... Bir dakika... Rica ediyorum... Bir söz söylüyor; ben de ce
vap vereyim. Benim ismim de geçti. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul)- Size söylemiyor; bize söylüyor. 

BAŞKAN- Arkadaşlar, lütfen...Ne konuşuyorsunuz?.. 
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul)- Size konuşmuyor; bize konuşuyor. 
BAŞKAN- Efendim, tamam; o söyledi, cümlesini tamamladı. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, imzayı atanlar, iptal davası için imza attıkla
rının farkındadırlar. Kendi grupları içinde cereyan eden birtakım hadiselerden dolayı, sırf Başba
kanlarına karşı kendilerini aklamak için buraya çıkıp bazı ifadelerde bulunmalarını doğru karşıla
madığımı ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Şener, yerinize oturur musunuz. 

Sayın milletvekilleri, aslında, Sayın Korkutata benden de imza istedi ve "kanun teklifini vere
ceğiz" dedi, bunun üzerine kendisine "kanun teklifi vermek için çok geç oldu; çünkü, seçmen kü
tükleri kesinleşti" dedim; ama, Anayasa Mahkemesine gideceğini bilseydim -o günkü görüşmeler
de, bunun bu selde çevrilmesi için çok gayret sarf ettim ve "böyle güncelleşme olmaz" dedim- ben 
de imza atardım; ama, kanun teklifi için atmadım. Buna Refah Partililer de şahittir. 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul)- Hem "cevap hakkı yok" diyorsun hem de kendin cevap ve
riyorsun. 

BAŞKAN- Efendim, benim adımdan bahsetti de onun için... 
2. - Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Hükümetin uyguladığı ekonomi politikası sonucu 

vatandaşın sıkıntıya düştüğü iddialarına ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN- Gündem dışı ikinci sözü, fiyat artışlarıyla ilgili olarak, Kütahya Milletvekili Sayın 

Rauf Ertekin'e veriyorum. 

Buyurun Sayın Ertekin. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizdeki son eko
nomik sıkmtılann ve Hükümetin ortaya koyduğu icraatın neticesinde, halkımızın çekmiş olduğu 
ekonomik gelir sıkıntısının ne boyutlara ulaştığını birkaç misalle belirtmek üzere söz aldım. Bu ve
sileyle Yüce neticesinde, halkımızın çekmiş olduğu geçim sıkıntısının ne boyutlara ulaştığını bir
kaç misalle belirtmek üzere söz aldım. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyor ve bana 
söz veren Sayın Başkanıma da teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, DYP-SHP Koalisyonunun son Uç yılda uyguladığı tutarsız, dengesiz 
ekonomik kararlar sonucu, insanımızın içerisine düştüğü yaşam güçlüklerini ve fiyatlarda, cumhu
riyet tarihinde görülmemiş yükselişleri anlatmak üzere huzurlarınızdayım. 

Bütün dünya ekonomilerinde, toplumun ekonomik gelişimi, ülke ekonomisinin temel birtakım 
verileriyle ölçülür; bunlardan birincisi enflasyondur. İstikrarlı bir büyüme için ,makul bir enflasyon 
oranı şarttır. 

Diğer önemli bir veri de iç ve dış borçlardır. DYP-SHP Koalisyon İktidarları, ANAP'tan, enf
lasyonu, yüzde 54,6 ile devralmış, ne basandır ki, üç yıl sonunda, müthiş bir rekora, yüzde 136,8'e 
taşımıştır! 
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Değerli arkadaşlarım, bu Koalisyon Hükümetinin kuruluşunu hatırlarsınız; enflasyonun, 500 
gün içerisinde hangi rakamlara düşürüleceğinin vaat edildiğini de hatırlarsınız; ancak, bunlar bir ta
rafa, bugün, enflasyon yüzde 136'lara çıkmıştır. 

İç borçlan, Koalisyon Hükümeti, Anavatan iktidarından 83,6 trilyon lira olarak devralmış, bu
gün -nasıl bir başarıyla! Buna ulaştılar bilemiyorum- 525 trilyon liraya çıkarmıştır; dış borçlar, 50,4 
milyar dolarla devredilmiş, bugün 84 milyar dolara çıkarılmıştır; 4 990 TL ile devrettiğimiz dolar, 
bugün 36 500 lira; 3 115 lirayla devrettiğimiz mark, bugün 23 500 lira; 3 430 lira olan süper 
benzin, bugün 18 900 lira; 3 070 lira olan normal benzin, bugün 17 700 liradır. Vatandaşlarımızın, 
evlerinde kullanmak durumunda olduğu tüpgaz, 27 500 liradan devredilmiştir, bugün 138 bin lira
dır; 500 lira olan ekmek, bugün 5 000 lira; 250 lira olan bir yumurta 2 500 liradır. Yine, bizim, 70 
bin lira olarak devrettiğimiz 50 kilogramlık bir çuval un, bugün 850 bin lira; 1 800 lira olan bir ki
logram tuz, bugün 8 000 lira; 300 bin lira olan bir ton odun, 3 milyon lira; 390 bin lira olan bir ton 
kömür, bugün Ankara'da 4,5 milyon liradır değerli arkadaşlarım. Bizim zamanımızda, 49 milyon 
lira olan bir traktör, bugün 500 milyon lira. 279 liraya devrettiğimiz bir kilovat/saat elektrik, bugün 
3 500 liradır. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)- Gübreyi söyle, gübreyi. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla)- Sayın milletvekilleri, misalleri daha da uzatacak, örnekleri 

verilecek ürün çok; ancak, dikkat edilirse, verdiğim ürün çeşitleri vatandaşın temel ve zorunlu ih
tiyaçlarıdır. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Mazot... Mazot... 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla)- Bu ürünlerdeki fiyat artış oranlarını çarpıcı bir şekilde gör

dükten sonra, 1991 ilâ 1994 tarihleri arasında birkaç meslek grubundaki ücret artışlarını vermek is
tiyorum. Eylül 1991'de 2 229 189 lira alan 1 inci derecenin 1 inci kademesindeki bir ilkokul öğret
menin maaşı, o gün 469 dolarken, Ağustos 1994'te 9 milyon 554 bin lira olan aynı öğretmenin bu
günkü maaşı 281 dolar. Azalma var değerli arkadaşlarım. Kayıp, yüzde 181. Yine, Temmuz 
1992'de, yeni işe başlayan bir memur 1,5 milyon lira alırken, Temmuz 1994'te... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Ertekin, lütfen bağlar mısınız efendim. Ek süre verdim, rica ediyorum, süre

ye riayet edin. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla)-... 3,5 milyon lira alıyor. Olması gereken rakam 5 milyon 

400 bin lira. Kayıp, yüzde 54.3. Temmuz 1992'dc 5 milyon 300 bin lira olan bir doçent, Temmuz 
1994'te 12 milyon 400 bin lira alıyor. Olması gereken rakam 18 900 bin lira. Kayıp yüzde 52. 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Sayın Rauf Bey, memurlar ne alıyor? 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla)- Temmuz 1992 ile Temmuz 1994 arasındaki enflasyon yüz

de 256. Yani, fiyatlar, iki yılda 3,5 kat artmış. Bugün, bu şartlar altında -elinizi vicdanınıza koyun-
vatandaş ne yapsın? Vatandaş ne yesin, ne içsin? Aydınına, öğretmenine, memuruna, işçisine, çift
çisine normal bir refah payını veremeyen hükümetin, devletin vatandaşından isteyecek neyi var
dır?.. 

"Ahlakî çöküntü, kültürel aşınma" diyoruz, sesimiz ayyuka çıkıyor. Herkes, eğri oturup doğ
ru konuşsun; toplumdaki ahlakî çöküntünün de kültürel aşınmanın da temeli ekonomik çöküntüye 
dayanmaktadır. İnsanlarımızın karnını doyurup, başını yerden kaldırmadan bir şey istemeye hakkı
mız var mıdır değerli arkadaşlarım? 
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Üç yıl önce halkı sokağa döken DYP ve SHP, yeri göğü vaat ederek iktidara geldi, vatandaşa 
büyük sözler verdi. Gelinen nokta, işte, ortada. Üzerinde politika yapmaya, polemik yapmaya hiç 
gerek yok; rakamlar çok açık, vaatler ortada, gelinen nokta ortada... Böyle bir tabloda sistemin çü-
rümemesi, insanların umutsuzluğa kapılmaması, politikacısına, siyasetçisine güvensizlik duyma
ması mümkün mü? 

Büyük bir iktidar hırsıyla bize fütursuzca saldırıp, iktidara, hiçbir hazırlığı ve doğru dürüst 
programı olmadan yakalanan Koalisyon partilerinin, ülkeyi içerisine düşürdüğü bu durumdan kur
tarmak için yapacak bir şeyi kalmamıştır, Kredi tükenmiştir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Lütfen, son cümlenizi söyler misiniz. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla)- Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Yapılacak en hayırlı hizmet, bir an önce, sandığı, milletin önüne koymaktır, kaçmak değil. 

Anavatan Partisinin, ülkenin bugünkü tüm sorunlarını çözecek kadroları da programı da mevcut
tur. 

Milletin en doğru tercihi kullanacağı inancımı bir kez daha belirterek, Yüce Heyeti saygılarım
la selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Ertekin. 

3. - Van Milletvekili Fethullah Erbaşhn, Terörle Mücadele Kanunu değişiklik tasarısına iliş
kin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevherinin cevabı 

BAŞKAN- Üçüncü gündem dışı söz istemi, Sayın Fetfullah Erbaş tarafından yapılmıştır. Sa
yın Erbaş, Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yasa Tasarısı 
hakkında gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Erbaş; süreniz 5 dakikadır. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3713 sayılı Terörle Mü

cadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yasa Tasarısı gündeme geldiği gün
den itibaren, toplumun büyük bir kesiminde infiale varan tepkiler oluşmuş, Adalet Komisyonu üye
lerinin telefonları ve fakslan kilitlenmiş; ayrıca, birçok milletvekiline, bölgelerinden faks ve tele
fonlarla baskı yapılmıştır. Keza, bu konu, günlerdir basının manşetlerini işgal etmektedir. Bütün 
bunlardan sonra, ister istemez, insanın aklına şu soru geliyor: Bu tepkinin sebebi nedir? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tasarıyı hazırlayan zihniyet, yüzelli yıldan beri, Tür
kiye'ye güzellik getiremeyen, halkın yüzünü güldüremeyen beceriksiz politik zihniyetin ve politi
kacılarının niteliksiz icraatlarını gizlemek için başvurduğu yeni bir baskı operasyonudur. 

Tasarının meseleyi ele alış tarzı muğlaktır. Karıştırıcı ifade tarzıyla, terörün önlenmesine yö
nelik hedefi saptırıcı bir izlenim vermektedir. Tasarının 1 inci maddesi, Anayasanın 2 nci madde
sine atıfta bulunmakta; 2 nci maddesi de Anayasanın "Başlangıç" kısmına atıfta bulunmaktadır. 
Anayasanın "Başlangıç" kısmına bakacak olursak, yedi başlık halinde, özetle şunlar ifade edilmiş
tir: Atatürk'ün belirttiği milliyetçilik anlayışı ve Atatürk ilke ve inkılapları; çağdaş medeniyet dü
zeyine ulaşma azmi; hürriyetçi demokrasi; Türk millî menfaatlarr, Türklüğün tarihî ve manevî de
ğerleri; laiklik ilkesinin gereği, kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle ka-
rıştırılamayacağı... 
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Bu durumda, bu yasa tasarısı, Türkiye'de, hapishanelerin, beş kat artırılsa dahi karşılayamaya
cağı kadar büyük sayıda insanın cezaevlerine konulmasını gündeme getirmektedir. Keza, bu haliy
le ceza hukukunun temel prensiplerine, açıklık seçiklik ilkesine, suç ve cezanın açıkça belirlenmiş 
olması ilkesine aykırı düzenleme getirmiş olmaktadır. Bu durum ise, kanun tekniğine açık bir ay
kırılık teşkil eder. 

Bu tasarıyı hazırlayanlar, halk nezdinde, fikren sabıkalı siyasî hükümlüler olduğu için, Müs
lüman halkımız, tasarının yasalaşmasından kuşku ve endişe duymaktadır. Uygulamalarda, uygula
yıcıların adlî hata ihtimali veya gerçek adalet ortaya çıkıncaya kadar maruz kalacağı risk ihtimali
nin yüksekliği, bu endişeyi haklı kılmaktadır. 

Geçmiş hataların bu topluma neye mal olduğunu halkımız çok iyi bilmektedir. Geçmişte, 163 
üncü maddenin uygulanmasından, Risale-i Nur Külliyatı okuyan 5 binin üzerinde vatandaş mah
kûm olmuştur. 

Bu yasa tasarısını hazırlayan Hükümet, demokratikleşmeden, şeffaflaşmadan bahsederek, Ko
alisyon Protokolünü bu süslü kelimelerle doldurarak işbaşına gelmiştir; ancak, yaptığı uygulama
larla, bırakın demokratikleşmeyi, bırakın şeffaflaşmayı, eski dönemlere rahmet okutmuştur; şimdi 
de, yapmak istediği bu değişikliklerle, demokratikleşme açısından, mevcut yasanın çok gerisine 
düşmüştür, yeni suçlar ihdas etme peşine düşmüştür, Müslümanlara zulüm makinesi gibi işletilen, 
her türlü yoruma açık laiklik ilkesiyle, 163 üncü maddeyi yeniden hortlatmanın peşindedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasa tasarısı, yasal zeminde, legal olarak kurulmuş 
olan siyasî partileri, dernekleri, sendikaları, vakıfları kapatmayı hedef almıştır; bunların mallarını 
müsadere etme gibi hükümler içermektedir ve yine, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasını işle
mez hale getirmektedir. Hani konuşan Türkiye?!.. Bunlar, Sayın Hükümetin, Protokolündeki ilke
lerden ve vaatlerden çark etme belirtileri midir? 

Sözünüzü tutmaya davet eder, Genel Kurulu saygıyla selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri; buyu

run efendim. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Van Milletvekili Sayın Fethullah Erbaş'ın gündem dışı konuşmasına cevap arz etmek üzere, 
izinlerinizle, huzurunuzdayım; teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; değerli arkadaşımızın endişesine hiçbir suret
te mahal olmamalıdır. Biz, Doğru Yol Partisi olarak, 182 rnilletvekilimizle, inanç hakkının, inanç 
hürriyetinin ve inanç hürriyetinin başka herhangi bir şekilde ve başka herhangi bir yolda kulla
nılmamasının teminatı olarak burada bulunuyoruz; buna herkesin inanması ve kabul etmesi gere
kir. (RP sıralarından alkışlar) 

Aynı şekilde, demokratikleşme adı altında -demokratikleşme adı altında diyerek, altını çizerek 
söylüyorum; bu şekilde, herhangi bir amaç veyahut herhangi bir gayret olduğunu ima ederek değil-
demokratikleşmenin hiçbir gereğinin, devletin, milletin ve ülkenin birliği ve bütünlüğüne aykırı 
olamayacağı açıktır; bunu da, her şeyden önce, burada, bu Meclisin çatısı altında , buna ant içmiş 
kimseler ve partiler olarak, aynı hassasiyetle takip edeceğiz. 

163 üncü maddenin hortlaması diye bir şey mevzubahis olamaz. Aslında, 163 üncü maddenin, 
-burada çağrışım yaptırmamak için söylemek istemediğim- başka iki maddeyle takas edilerek geti-
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rilmesi yanlıştı. 163 üncü madde, kendi hedefi, esprisi, hukukî yapışı içerisinde, lazım ise, kalırdı; 
değilse, başka bir maddeyle veyahut başka maddelerle değiştirilerek getirilmemiş olması lazımdı. 
Bizim, o zamanki inancımız da buydu. 

Değerli arkadaşım ve bütün saygıdeğer Meclis üyelerimiz huzur, rahatlık ve güven içerisinde 
olsunlar; bunları ifade etmek için söz aldım. 

Yalnız, şu da var ki, inanç hakkı* insanın yaşam hakkı kadar önemli, yaşam hakkından hemen 
sonra gelen haklarından birisidir. Bu hak, herhangi bir şekilde, başka bir yolda istimal edilmeme
lidir. İnanç hakkı, sadece, insanı yaratıcısına bağlayan; insanın kendi ruh yapısını yUceleştiren, onu 
birtakım duygulara bağlayan bir haktır. O hakkın, hudutları içerisinde; o hakkın, inanç hakkının sı
nırlarıyla kayıtlı olmak üzere kulllanılması ancak hukuk içerisinde yer bulur. Onun dışında, o hak
kın, o hudutların ötesinde, özellikle siyasî amaçlarla kullanılmamasına da, hepimizin, hep beraber 
dikkat etmemiz gerektiğine de işaret etmek istiyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Gündem dışı konuşma cevaplandırılmıştır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - İtalya'ya gidecek olan Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'a, dönüşüne kadar, Devlet Baka

nı Onay Alpago'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1646) 

BAŞKAN- Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
"Birleşmiş Milletler Örgütlü Sınırötesi Suç" konulu Bakanlar Konferansına katılmak üzere, 20 

Kasım 1994 tarihinde İtalya'ya gidecek olan Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'm dönüşüne kadar; 
Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı Öhay Alpago'nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, (611214) esas numaralı sözlü sorusunu geri geri aldığı
na ilişkin önergesi (4/371) 

BAŞKAN-Sözlü sorunun geri alınmasına dair bir önerge vardır; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 549 uncu sırasında yer alan (6/1214) esas numaralı sözlü 
soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Kabil 

Rize 

BAŞKAN- Soru önergesi geri verilmiştir. 
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3. - Bilecik Milletvekili Bahattin ŞekerHn, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
ilişkin önergesi (4/372) 

BAŞKAN-Komisyonlardan istifa önergeleri vardır; okutup bilgilerinize sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 

Gereğini arz ederim. 

Bahattin Şeker 

Bilecik 
BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. - Niğde Milletvekili İbrahim Arısoy'ıııi, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğinden çekil-' 
diğine ilişkin önergesi (4/373) 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gördüğüm lüzum üzerine, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu (iyeliğinden istifa ediyorum. 
Saygıyla arz ederim. 

İbrahim Arısoy 
Niğde 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 
V.-ÖNERİLER 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile görüşülecek konuların yeniden düzenlenmesi

ne; (9/23) ve (9/24) esas numaralı Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergelerin gündemde
ki yeri ve görüşme gününe ilişkin DYP Grubu önerisi 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 22 Kasım 1994 Salı günü (bugün) yapılan toplantısında siyasî parti grup
ları arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerilerinin, İçtüzüğün 19 uncu 
maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Nevzat Ercan 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili 
Öneriler: 

1- Genel Kurulun 22.11.1994 Salı günü 15.00-19.00, 20.00-02.00, 23.11.1994 Çarşamba, 
24.11.1994 Perşembe günleri 14.00-19.00,20.00-02.00,25.11.1994 Cuma günü 14.00-19.00 saat
leri arasında çalışması; 22.11.1994 Salı ve 25.11.1994 Curna günlerinde sadece kanun tasarı ve tek
liflerinin görüşülmesi ve 23.11.1994 Çarşamba günü sözlü soruların görüşülmemesi, kanun tasarı-
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lan üzerindeki görüşmelerde de soru-cevap işlemlerinin 10 dakika ile sınırlandırılması önerilmiş
tir. 

2- Genel Kurulun 29.11.1994 Salı günü 14.00-19.00, 20.00-02.00 saatleri arasında çalışması 
ve 3.11.1994 tarihli Gelen Kağıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan (9/23) esas numaralı Mec
lis soruşturması önergesi ile 15.11.1994 tarihli Gelen Kağıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 
(9/24) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinin görüşmelerinin gündemin "Özel Gündemde 
Yer Alacak İşler" kısmında yer alması ve her iki Meclis soruşturması önergelerinin görüşmelerinin 
Genel Kurulun 29.11.1994 Salı günkü birleşiminde yapılması ve görüşmelerin tamamlanmasından 
sonra sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin gö
rüşülmesine geçilmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN- Şimdi, öneriyi kısım kısım okutup oylarınıza sunacağım... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Önerinin aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Sayın Şener aleyhte söz istemiştir. Öneri üzerinde söz iste

yen olursa, iki lehte iki aleyhte söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Şener. 

Süreniz 10 dakika. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Doğru Yol Partisi Gru
bunun, Danışma Kurulunda oybirliği sağlanamayan önerisi üzerinde, aleyhte söz almış bulunuyo
rum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, biraz önce okunan ve Danışma Kurulunda oybirliği sağlanamayan 
Doğru Yol Partisi Grubunun önerisine göre -bildiğimiz gibi- bir aydır devam ettiği üzere -Genel 
Kumlun çalışma saatleri yeniden düzenlenmektedir; buna göre saat 02.00'ye kadar uzayacak bir ça
lışma programıyla, Meclisimizin, Genel Kurulun, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmesi istenmek
tedir, talep edilmektedir. 

Hepinizin bildiği gibi, biz, Meclisin daha fazla mesai harcamasından yanayız; sayın milletve
killerinin, ülke meseleleri üzerinde, Genel Kurulda daha fazla vakit harcamalarından, meseleleri 
burada tartışmalarından, görüşmelerinden yanayız, ancak, bu mesai uzatmalarında ortaya çıkan ba
zı durumlara tekrar dikkatleri çekmek istiyorum. 

Özellikle, üst üste gelen uzun mesailer sonrasında, gece geç saatlere doğru arkadaşlarımızın 
sinirlerinin gerildiğini hep birlikte izliyoruz. Anayasa ve İçtüzük gereğince, burada, bir maddenin 
kabul edilebilmesi için, bir oylamanın geçerli olabilmesi için, karar yetersayısı olarak 114 oyun, 
114 parmağın kalkması lazımdır; aynı zamanda, Genel Kurulda 150 milletvekilinin hazır bulunma
sı gerekmektedir. 114 sayısı, karar yetersayısıdır; 150 sayısı da toplantı yetersayısıdır. Bu sayılar 
tamamlanmadığı sürece, daha az sayıdaki milletvekilinin verdiği oylarla, buradan bir maddenin 
geçmesi veya bir oylamanın yeterli sayılması mümkün değildir. 

Biz, zaman zaman, Genel Kurulda yeterli sayının bulunmadığını tespit ediyoruz. Yeterli sayı
da milletvekili Genel Kurulda bulunmadığı halde, buradan, Cumhuriyet tarihinin en önemli karar
ları denilen kararların geçmesine, öyle zannediyorum ki, sadece muhalefetin değil, İktidar grubun
daki milletvekillerinin de gönlü rıza göstermez. Bu bakımdan, bütün görüşmelerde, gerek karar ye
tersayısını gerekse toplantı yetersayısını, biz, muhalefet partisi olarak ararız, isteriz; bu bizim gö
revimizdir. Aslında, bu sayıların Genel Kurulda bulunması Anayasa ve İçtüzük gereğidir. Bizim, 
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yapmış olduğumuz şey, sadece, bu yeterli sayıların bulunup bulunmadığını talep etmekten, iste
mekten ibarettir. Bu bakımdan, biz, zaman zaman karar yetersayısı veya toplantı yetersayısı aran
masını istediğimizde, özellikle, Genel Kurul mesaisini uzatma talebinde bulunan Doğru Yol Parti
si Grubuna mensup arkadaşlarımızın ikide bir, "bu istediğiniz, talep ettiğiniz şeyler doğru değildir" 
gibi çıkışlar yapmalarının doğru olmadığını, buradan hatırlatmak istiyorum. Mesainin uzamasını 
madem istiyorsunuz, Genel Kurulun 02.00'ye kadar çalışmasını arzu ediyorsunuz; o halde, yeterli 
sayıda çalışalım; Genel Kurulda yeterli sayıda milletvekili olduğu halde, cumhuriyet tarihinin en 
önemli meselelerini görüşelim; yoksa, sadece birkaç milletvekilinin bulunduğu bir Genel Kurul sa
lonunda görüşmelerin sağlıklı bir şekilde devam ettiğini, yapıldığını, kimse düşünemez, kabul ede
mez. 

İkinci bir nokta var; bu da, daha önceki mesai uzatmalarında yaşadığımız bir hadisedir. Doğ
ru Yol Partisi Grubunun, daha önceki bir önerisi üzerine yapmış olduğum konuşmada, millî maç
ların olduğu günlerde, maalesef, Genel Kurulda yeterli çoğunluğu bulmanın mümkün olmadığını 
söylemiştim ve nitekim, o hafta; Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un maçları vardı ve Ge
nci Kurulda yeterli çoğunluk sağlanamadı. 

Şimdi, bugün, aynı şekilde, Trabzonspor'un maçı var ve Sayın Doğru Yol Partisi Grubu, Ge
nel Kurulun çalışma saatinin 02.00'ye kadar uzatılmasını istiyor ; umarım, bu istek burada kabul 
edildikten sonra, akşam, yine bir millî maç nedeniyle salonumuz boş kalmaz. 

Bu noktayı tekrar hatırlatmayı gerekli hissediyorum. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)-Maçla ne alakası var kardeşim?. 
ABDÜLLATÎF ŞENER (Devamla)- Ama, geçen hafta ve daha önceki haftalarda Genel Kuru

lun çalışma süresi uzatılırken, aynı olayları söyledik ve aynı sonuçları da yaşadık. 
Bunu burada hatırlatıyorum ve özellikle bizinı,Gcnel Kurulun çalışması için yeterli sayıda 

milletvekilinin Genel Kurulda bulunmasına yönelik taleplerimizin, anlayışla karşılanacağını umu
yorum; bizim her talebimiz karşısında, birtakım şiddet gösterilerinin ortaya çıkmayacağını umut 
ediyorum ve saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Aleyhte, Sayın Sungurlu, buyurun. 
Süreniz 10 dakikadır. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)-Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu

gün, Meclisimiz, gerek burada gerekse Anayasa Komisyonunda, son derece heyecanlı ve mühim 
bir gününü yaşamakta; yukarıda, Anayasa Komisyonunda da, ara seçimin yapılıp yapılmaması mü
nakaşa edilmektedir, inşallah hayırlı bir sonuca varılacaktır veya verilen karar mutlaka hayırlı ola
caktır. 

Ancak, şunu söylemek istiyorum : İstesek de istemesek de, hadiseler bizim irademizin dışın
da da olsa, şu anda, ülke çapında, farklı görüşler, farklı düşünceler sürtüşme noktalarına varmış bu
lunmaktadır. 

Doğru Yol Partisi, İktidarın bir kanadı olarak, "ben istediğimi empoze ederim.istediğimi yap
tırırım ve istediğim gün seçim yaparım" gibi bir düşünceyle hareket noktasına gelmiş bulunmakta
dır. 

Düşünün ki, Hükümetin iki kanadı arasında bile ittifak yoktur. Ülkede, meselelerin istikrar içe
risinde, sükûnet ve barışla götürülmesi zorunluluğu vardır. Böylesine bir düşünceyle, böylesine bir 
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havada, İktidarın, kendi ortağını yanında tutamazken muhalefetin desteğini alması ve muhalefeti 
burada çalıştırmak istemesi, mümkün değildir. İstesek de istemesek de, Anavatan Partisi, ara se
çimlerin iptal edilmesinin, durdurulmasının, Anavatan Partisine karşı yapılmış bir eylem olduğu 
kanaatindedir. 

Bu Meclisin ve demokrasinin varlığı, seçime bağlı bir olaydır. Böylesine mühim bir hadise
de ve son günlerde gelişen bütün olaylarda, Anavatan Partisi, zaman zaman destek vermiş olması
na rağmen, İktidar, bu meseleyi tek taraflı götürmek arzu ve iradesindedir. 

Elbette ki, demokrasi çoğunluktur; bir oy fazla alanın sözü geçecektir; ama, böylesine, millî 
iradenin diğer tarafını hiçe sayarak ve arkasındaki oy nispeti artık belli olmayan meçhul olan bir 
dönemde, bir iktidarın yaptığı bu zorlamanın, hayırlı bir netice vereceğini düşünmek, mümkün de
ğildir. Böylesine bir durumda, Meclisin muhalefet kanadını çalışmaya zorlamak ve behemehal her 
istediğimizi yaptırırız düşüncesinde olmak, Mecliste de sükûneti temin etmeyeceği gibi, arzu etti
ğiniz neticeyi de vermeyecektir. 

Şu anda yaptığınız işlerin, hukuk içerisinde olsa bile, hukuka uygunluğu, demokratik nizama 
uygunluğu ve Türkiye'nin sosyal gerçeklerine uygunluğu münakaşa konusudur. Takdir sizindir, oy
larınızla bu öneriyi geçireceğinizi zannediyorum; ama, bu öneriyi geçirmiş olmak, size de hayırlı 
neticeler getirir inancında olmayınız. Gelin, Mecliste hep birlikte barışı sağlayalım. 

Eğer, yarın, bir ara seçim karan çıkarsa, bizim burada olmayacağımızı size şimdiden ifade edi
yorum. 

Doğru Yol'cu arkadaşlar, siz ülkenin her tarafına dağıldınız; seçimde, durumu lehinize çevir
diniz; bu, adalete uygun değildir diyorlar. Biz, adalete uygun olsa da olmasa da, yarın yine aynı şe
yi yapacağız, bundan emin olunuz. 

Bu itibarla, bu ısrardan ve bu inattan vazgeçmenizi tavsiye ediyor, Yüce Meclisi saygıyla se
lamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 

Sayın milletvekilleri, önerileri yeniden okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

Birinci öneriyi okutuyorum : 
1- Genel Kurulun 22.11.1994 Salı günü 15.00-19.00, 20.00-02.00, 23.11.1994 Çarşamba, 

24.11.1994 Perşembe günleri 14.00-19.00,20.00-02.00,25.11.1994 Cuma günü 14.00-19.00 saat
leri arasında çalışması, 22.11.1994 Salı ve 25.11.1994 Cuma günlerinde de sadece kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesi ve 23.11.1994 Çarşamba günü sözlü soruların görüşülmemesi, kanun ta
sarıları üzerindeki görüşmelerde soru-cevap işlemlerinin 10 dakika ile smırlardırılması önerilmiş
tir. 

BAŞKAN- Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul 
edilmiştir. 

İkinci öneriyi okutuyorum efendim: 

2- Genel Kurulun 29.11.1994 Salı günü 14.00-19.00, 20.00-02.00 saatleri arasında çalışması 
ve 3.11.1994 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan (9/23) esas numaralı Mec
lis soruşturması önergesi ile 15.11.1994 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 
(9/24) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinin görüşmelerinin gündemin "Özel Gündemde 
Yer Alacak İşler" kısmında yer alması ve her iki Meclis soruşturması önergelerinin görüşmeleri-
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nin Genel Kurulun 29.11.1994 Salı günkü birleşiminde yapılması ve görüşmelerin tamamlanma
sından sonra sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek kanun tasarı ve teklifleri
nin görüşülmesine geçilmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN- Öıicriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler... Öneri kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, alman karar gereğince, bugün denetim konularını ele almayacağız. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçi

yoruz. 

Önce, sırasıyla, yarım kalan işlerin görüşmelerinden başlıyoruz. 

VI. - 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 ilgili tasarının müzakere
sine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
2. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın

da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı: 71) 
BAŞKAN- Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
• 3. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 

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

Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
4. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve 

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

Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlayacağız. 
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Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN- Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
6. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Milletveki
li İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 
2/9, 2/536) (S. Sayısı: 283) 

BAŞKAN- Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
7. - // İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek

lenmesi Hakkında Kanun Tasırısı 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 Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının 
görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
8. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki 

Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355) 
(S. Sayısı: 66) 

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

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
9. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 

Muhtar Ödenek ye 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
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlaya
cağız. 
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Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

10. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı: 691) 

BAŞKAN- İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair 
Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

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

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

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

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 yerlerini aldılar. 
Geçen birleşimde, tasarının 35 inci maddesi üzerindeki müzakereler tamamlanmıştı. Madde 

üzerinde verilen önergeleri aykırılık derecesine göre işleme koyarken, Sayın Uluç Gürkan ve arka
daşlarının Anayasaya aykırılık önergesinin oylamasında kalmıştık. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum:... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Hükümet yok Sayın Başkan! 
BAŞKAN-Bağırmaya gerek var mı?! 
ZEKİ ÜNAL(Karaman)- Sayın Başkan, acelen ne... Hükümet yerinde yok! 

BAŞKAN- Efendim, Hükümet geldi, siz görmüyor musunuz; buradakiler Hükümet değil mi?!. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

* MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Yangından mal mı kaçırıyorsunuz Sayın Başkan, niye acele 
ediyorsunuz?! 

(1) 720 S. Sayılı Basmayazı 26.10.1994 Tarihli 24 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN- Sayın milletvekilleri; önergeler uzun olduğu için, Divan Üyesi arkadaşımızın öner
geleri oturarak okuması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Ankara MilletvekiliH. Uluç Giirkan ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Görüşülmekte olan Özelleştirme Yasa Tasarısının 35 inci maddesinin metinden çıkarılmasını 
öneriyoruz. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 

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

BAŞKAN-Hükümet?.. _ 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamıştır. 

Sayın Gürkan, söz istiyor musunuz? 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Evet efendim. 
BAŞKAN- Buyurun. 
Süreniz 5 dakikadır. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yasa tasarısının bu mad

desiyle, kamu iktisadî kuruluşlarının, yani, mülkiyetinin değil, işletme hakkinin devredileceği ku
ruluşları tanımlamaya çalışıyoruz ve bu tanımdan, Türk Hava Yollarını, Çay İşletmeleri Genel Mü
dürlüğünü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü çıkarıyoruz. Bunun geçerli bir nedeni yok; özel
likle de, Türk Hava Yolları bakımından geçerli bir nedeni yok. Bunları çıkarıp, mülkiyeti değil, iş
letme hakkı devredilecek kurul uslan yeniden tanımlarken de, 233 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namede bir değişiklik yapıyoruz. Bu da, çok anlamlı bir düzenleme değil ve bakın, bu noktada, 
Anayasaya aykırılık konusunda hazırlık yapmakta olan bizlere de koz veriyorsunuz. 

Benim önerim şöyledir: Bu maddeyi, olduğu gibi tasarı metninden çıkarmanız ve Türk Hava 
Yollarının, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün de, bu 
çerçevede, mülkiyetinin değil, işletme hakkının devri yolunda yöntemler aramanız yolundadır. 

Türk Hava Yolları somutunda, olay şudur: Sizin Hükümetinizin yönetiminde, Türk Hava Yol
lan özelleştirme kapsamına alındığında, bu kuruluş 27 uçaklık bir filo idi ve borçları da makul bir 
düzeyde idi. Özelleştirmeye, o tarihte -özelleştirme kapsamına aldığınız tarihte- kalksa idiniz, dün
yada hemen her kuruluş, Türk Hava Yollarının peşinde koşardı. Özelleştirme kapsamına aldınız, 
birkaçını satıp sayıyı azalttınız; ama, uçak sayısını 50'nin altına hâlâ indiremediniz. Uçak sayısı 50 
'ntn üstünde olan bir filo... O filoyu kullanabilmek için, 18-20 kişilik Roma seferleri yapıyorsunuz. 
Bazı yabancı kuruluşları, yan destek hizmeti gibi çalıştırıyorsunuz. Borçlan da o kadar çok arttı ki, 
borçları da o kadar çok arttı ki, şu an Türk Hava Yollarını, dünyada hiçbir kuruluş -özelleştirmek 
için- almaz; mümkün değil bu. 

Onun için, şu maddede yapacağınız değişiklik -eğer Türk Hava Yollannı önceden bağlama-
dıysanız, alıcı ile önceden el sıkışmadıysanız, alıcı, veren, aradaki iş komisyonları filan belli değil
se- işletme hakkını verme yolunda yapılacak bir düzenleme, normaldir, uygundur. 
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CENGİZ BULUT (İzmir)Sayın milletvekilim, ne demek, açıklar mısınız? 

H.ULUÇ GÜRKAN (Devamla)-Bu konuda ve tasannm bütünü üzerindeki bu tür değişiklik 
önergelerinde işi ciddiye almanızı öneririm. 

Daha önceki haftalarda bir konuyu vurgulamıştım. ANAP'ın, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
bu konuyla ilgili yaptığı düzenlemeler genelde olumlu oldu; ama, bazıları var ki, tam bir tuzak. Bu
nu söylemiştim ve çok açık olan tuzağın bir tanesini hafifçe ciddiye almıştınız; fakat, sonradan vaz
geçtiniz, "yahu iş bozulmasın, sakata gelmesin" dediniz, yürüdünüz; ama, bakın benden söylemesi 
-ara seçim konusunda söylediklerimiz çıktı; sonra, Anayasa Mahkemesinin duvarına çarpınca "tu
zağa düştük" diye yakmıyorsunuz- bu tasarıyla ilgili önerilerimizi, uyarılarımızı ciddiye alın. Zi
ra, bir ay, birbuçuk ay sonra duvara çarpınca "ANAP bizi tuzağa düşürdü" diye çıkıp bu kürsüden 
yakınma hakkınız kalmayacak. Bu uyarıyı ikinci ve son kez yapıyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
İstanbul Milletvekili Emin Kul ve Arkadaşlarının Önergesi: 
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 Hükmündeki Kararnamenin ekindeki, Kamu iktisadî 
kuruluşlarını gösterir yeni tespitte sayılan kuruluşlara; 

Türkiye Elektrik Üretim ve İletim Anonim Şirketi, 
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, 
Türkiye Denizcilik İşletmelerinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
BAŞKAN-Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT(Kocaeli)-. Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE(Adana)- Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Söz isteyen?.. Yok. 
ŞABAN BAYRAK(Kayseri)- Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN- Karar yetersayısını arayacağım efendim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

. Sayın milletvekilleri, oylama yapıyoruz; lütfen salonda oturalım. 
Öteki önergeyi okutuyorum: 
Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Kanun tasarısının 35 inci maddesinin ikmci fıkrasının (B) bendinin "(B) kamu iktisadi kuru
luşları (KİK)" bölümünde yer alan "T.C. Devlet Demir Yollan İşletmesi Genel Müdürlüğü" ifade
sinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

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

BAŞKAN-Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve Arkadaşlarının Önergesi: 

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

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu ? 

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

BAŞKAN-Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)-Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

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

miştir.. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 35 inci madde kabul edilmiş
tir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, kaç fıkra sayıyorsunuz bu maddeyi? 

BAŞKAN- 36 ncı maddeyi okutuyorum efendim. 
MADDE 36. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasın

da geçen "... ve Kamu Ortaklığı..." ibaresi metinden çıkanlmış ve fıkraya "...Başbakan Müşavirlik
lerine..." ibaresinden sonra gelmek üzere "... Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan 
Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı ve Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliğine..." ibaresi eklenmiştir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, Refah Partisi Gurubu adına Sayın Ahmet 
Remzi Hatip konuşacaklar. 

BAŞKAN-Refah Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Remzi Hatip konuşacaklar. 

Şahısları adına, Sayın Algan Hacaloğlu, Sayın Uluç Gürkan, Sayın Ali Dinçer, Sayın Cevat 
Ayhan söz istemişlerdir efendim. 

Buyurun Sayın Ahmet Hamdi Hatip. 
Süreniz 10 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA AHMET REMZİ HATİP (Konya)- Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin değerli üyeleri; önce, bu kardeşinizin isminin Ahmet Remzi Hatip olduğunu arz ede
rim, Gerçi, Ahmet Hamdi güzel bir isimdir; fakat, bana, o isim nasip olmamış. 
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BAŞKAN- Size, güzel isim yakıştırdık efendim. 
AHMET REMZt HATİP (Devamla)- Sağ olun, teşekkür ederim efendim, 

Muhterem arkadaşlar, 36 ncı madde, Özelleştirme İdaresinde çalıştırılacak olan başkan, baş
kan yardımcısı, başkanlık müşaviri, daire başkanı, proje grup başkanı ve basın ve halkla ilişkiler 
müşavirliklerine tayin edilecek kimseler için, istisnaî memurluk imkânı tanınmasına dair bir mad
dedir. 

Ne diyor, 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi: "Bu kanunun atama, sınavlar, kademe ilerle
mesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığıyla 
memur atanabilir." Kabul edilmiş olan maddelerden, personel rejimini düzenleyen 6 ncı madde, bu 
imkânı, zaten, Özelleştirme İdaresine vermektedir. 6 ncı madde, tayin usulünü söylüyor ve "Özel
leştirme İdaresi Başkanı, Başbakanın tayiniyle, diğer daire başkanları da müşterek kararnameyle ta
yin edilirler" diyor; ayrıca "bu kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırıla
bilirler" diye devam ediyor; hatta, biraz daha ileri gidiyor ve sözleşmeli personel çalıştırılacağı için, 
"bu hususta sözleşme esas ve usulleri ile malî hakları Bakanlar Kurulunca tespit edilir" diyor. 

Hal böyleyken, tasarının 36 ncı maddesi olarak önümüzde bulunan madde, bize, istisnaî me
murluklar ihdas edildiğini ifade etmektedir. Bu, çift dikiş gibi bir şey oluyor. Bu kanun tasarısıyla, 
tam 636 adet kadro veriyoruz. Sonra, bu kadrolar karşılık gösterilmek üzere, bu görevlere tayin 
edilmiş olan personelle sözleşme yapabiliyoruz. Bunlar yetmiyor; istediğimiz kamu kuruluşundan, 
istediğimiz kadar elemanı alıp -bütün hakları mahfuz kalmak suretiyle- sözleşmeli personel olarak 
tayin edebileceğimize dair de bir salahiyet veriyoruz. Bu da yetmiyor; kamu iktisadî teşebbüslerin
den, sözleşmeli olarak değil; o fabrikadaki maaşını veya ücretini alacak, bütün malî külfeti o fab
rikaya kalacak şekilde, istediğimiz kadar adamı da buraya getireceğiz. Yani, bu ne doymaz bir iş-
tihadır ki, dört taraftan elemanları buraya toplayacak, muazzam bir bakanlık olarak kurulacak; ne 
yapacak; özelleştirme yapacak. Bu idare tarafından yapılacak özelleştirmenin birtakım mahzurla
rı olacağını burada uzun uzun anlattık. 

Burada tutarsızlıklar var. Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde hangi kurumlara 
ve unvanlara istisnaî kadrodan memur tayin edilebileceği belirtiliyor. Bunlardan birisi de Kamu 
Ortaklığı İdaresidir. İşte, 36 ncı maddede "Kamu Ortaklığı İdaresi" ibaresi çıkarılıyor, bunun yeri
ne, "Özelleştirme İdaresi" konuluyor. Bu maddeden anlıyoruz ki, Kamu Ortaklığı İdaresi kalkıyor; 
ama, yukarıdan beri kabul ettiğimiz maddelerde bu açıkça gösterilmemiştir. 

28 inci maddede.gördüğümüz husus şu: Bu madde, Kamu Ortaklığı Fonunu düzenliyor. Bu 
maddede "şu, şu gelirler Kamu Ortaklığı Fonunda toplanır. Kamu Ortaklığı Fonu, Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığınca yönetilir" deniyor. 

Demek ki, şimdiye kadar kabul ettiğimiz maddelerde, Kamu Ortaklığı İdaresi duruyor anlamı 
çıkıyor; ama, bunu, mantıkî olarak kabul etmediğimiz için; -tasarıyı incelemeye devam ettiğimiz
de- ileride gelecek olan geçici 2 nci maddede, "Anayasa Mahkemesince iptal edilen 530 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına ait iken bu idarenin Özelleştir
me İdaresi Başkanlığına dönüştürülmesi sonucu Özelleştirme İdaresi Başkanlığına intikal eden bü
tün personel ile..." denilerek, konuyla ilgili hükümler getirilmiştir; yani, kanun tekniğine uygun ol
mayan bir şekilde, Kamu Ortaklığı İdaresinin kaldınldığını, bu İdarenin vazifelerinin Özelleştirme 
İdaresine intikal ettiğini, buradaki personele istisnaî kadrolar verileceğini belirtmişlerdir. Bunları, 
götürüp, personel rejimiyle ilgili maddede yazmaları gerekirdi. Böyle olmadığı için, birtakım karı
şıklıklar muhtemeldir. 

- 1 0 4 -



T.B.M.M. B : 3 9 22 .11 .1994 0 : 1 

Bunu niçin dile getirmeyi uygun gördük; çünkü, Hükümetin, bizzat Başbakanın ağzından 
"Türkiye'nin en önemli kanunudur" dendi. Doğru; Türkiye'de rejimi değiştiriyor arkadaşlar. Bir 
idare gelse, "bütün özel mülkleri devletleştiriyorum" dese, onun yapacağı bu değişiklik ne ise -in
kılap ayarında demeyeceğim,ama- özelleştirme de aynı katsayıda olan bir durum; yani, devletin 
elindeki bütün malları özel şahıslara verme rejimini getiriyor.Yalnız iktisadî teşebbüsler değil, hü
kümet programında, hazine arazilerinin tamamının satılacağına dair hüküm var ve tatbikat başla
mıştır; her tarafta, haraç mezat, hazine arazileri satılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu arazileri biz dün elde etmedik, yetmiş senede de elde etmedik; biz, 
Anadolu üzerinde bin senedir bulunan bir devletiz . Bu kadar hovardaca, bu kadar yarını düşünme
den, haraç mezat, devlet, millet mallarının satılması, memleketi idare eden bu İktidarın böyle bir 
tutum içerisinde bulunması, maalesef, kendileri için bir talihsizliktir. 

Bu sebeple, biz, burada alman salahiyetlerin iyi kullanılacağına inanmıyoruz ve bu sebeple, 
memleket nefinc olacağı için bu meseleleri dile getirmeyi kendimize vazife biliyoruz. O kadar ha
zırlıksız bir geliş vardır ki, o kadar acele bir geliş vardır ki, tutarsızlıkların bini bir paradır. 

Muhterem kardeşlerim şimdi bakınız; Hükümetin -dikkat buyurun- acele görüşülmesi kaydıy-
la,öncelik ve ivedilikle görüşülmesi kaydıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderdiği bir tasa
rı daha vardır. Bu tasarı nedir; Hazine Müsteşarlığı ile Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevle
ri Hakkında Kanun Tasarısı bu kanım tasarısı, müzakere etmekte bulunduğumuz Özelleştirme Ka
nunu Tasarısından önce sevk edilmiştir; kayda göre, numarası 4951'dir; şu müzakere ettiğimiz 
kanun tasarısının numarası 5016'dır; yani, aradan 60-70 tane daha muamele geçmiştir. Şimdi, mü
zakere ettiğimiz kanun tasarısında, zikrettiğim maddelerde "Özelleştirme Fonunun idaresi, Hazine 
ve Dışticaret Müsteşarlığınca yönetilir" diyor. Bakınız "Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı" tabiri 
kullanılmıştır. Halbuki, Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen Hazine Müsteşarlığı ile Dışticaret 
Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı "Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı" 
demiyor; "Hazine Müsteşarlığı ile..." • 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Hatip, lütfen, sözünüzü bitirir misiniz efendim; rica ediyorum. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla)- "...Dışticaret Müsteşarlığı" diyor. 

İşte, buyurun, önümüzde bu Hükümetin alelacele getirdiği iki tasarıdaki esaslı iki tane çelişki. 
Şimdi "Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı" tabirini mi kabul edeceksiniz; yoksa "Hazine Müsteşar
lığı ile Dışticaret Müsteşarlığı" tabirini mi kabul edeceksiniz? Hükümetin ve Komisyonun bu ko
nuda oturup konuşması ve bu kanun tasarısının metninden, bu tarzda ikilemli bir durumun kaldırıl
ması için çalışması lazımdır. 

Muhterem kardeşlerim, demek ki, bu Hükümet, bu kadar iptizale uğramış bir şekilde, laubali 
bir şekilde, Türkiye Büyük Millet Meclisine, alelacele, bir grup bürokrata hazırlattığı bir tasarıyı 
ayrı bir kanaldan, öteki grup bürokratlara hazırlattığı diğer bir tasarıyı da öteki kanaldan sevk et
mek gafletine düşmektedir. İşte, bu ciddiyetsizlik, bizi, kendilerine itimat etmekten alıkoymakta
dır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Lütfen efendim... Sürenizi ikinci defa uzatmayayım. Rica ediyorum, son sözünü

zü söyleyin. 
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• AHMET REMZİ HATİP (Devamla)- Bu hususların düzeltilerek maddenin kabulünü talep 
eder, hepinize hürmetler sunarım. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Hatip. 

Şahısları adına, Sayın Algan Hacaloğlu?.. Yoklar. 
Sayın Gürkan; buyurun efendim. 
Sayın Gürkan, süreniz 5 dakikadır. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)-Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kamu Ortaklığı İdaresi
nin istisnaî kadrolarını, bir bakıma, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devreden bir maddeyle kar
şı karşıyayız; ancak, biraz önce de belirtildiği gibi, olay, Kamu Ortaklığı İdaresinin Özelleştirme 
İdaresine devri, yalnızca istisnaî kadrolardan ibaret değil; taşıtına, kâğıdına, zarfına kadar bir de
vir söz konusudur. 

Ancak, bu noktada, biraz önce belirtildiği gibi, tasarının 28, 29, 30 ve geçici 2 ve 7 nci mad
delerinde, Kamu Ortaklığı İdaresi, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına bağlanmış, Hazine tarafın
dan yönetilir hale getirilmiş gibi görünse de, muhafaza edilmek istense de kimin tarafından yöne
tileceği belli değildir. Ayrıca, Hazine yahut Yüksek Planlama Kurulu tarafından da çözülemeyecek 
birsürü -kadrosu olmamasına rağmen- işlevle karşı karşıya bırakılmıştır. Burada, olağanüstü bir çe
lişki ve uygulamada -biraz sonra görüşeceğimiz 38 inci maddeye benzer bir biçimde- tahmin ede
meyeceğiniz ölçüde kargaşa doğuracak bir düzenleme söz konusudur. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bağlı Özelleştirme Fonundan bütçe açığının kapatılması için 
kaynak kullanamadığınızdan, Kamu Ortaklığı İdaresini değil ama, Fonunu muhafaza ediyorsunuz. 
Özelleştirme Fonundan, Kamu Ortaklığı Fonuna kaynak aktarılıp, bunun denetimi Anayasada ön
görülen, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kontrolü altındaki yöntemlerin hepsinin dışına kaçırılı-

. yor. Denetimsiz bir şekilde, Özelleştirme Fonundan, Kamu Ortaklığı Fonuna, özelleştirme gelirle
rinden kaynak aktarabiliyorsunuz ve oradan da Hazineye, bütçeye kısacası nerede ne öngörmek is
tiyorsanız oraya, tıpkı Fakir Fukara Fonunun kaynaklarında yaptığınız gibi, büyük oranlarda, özel
leştirme gelirlerini, bütçe açığının kapatılmasına, bütçeye yama edilmesine kullanacaksınız. 

Bunlar tamam; ama, bari kılıfına tam uydurun. Şimdi, bunu, özelleştirmeden elde edilen gelir
lerin, Kamu Ortaklığı Fonu kanalıyla bütçeye nakli sırasında, o fonu, idare edilmez, idaresi şiraze-
den çıkmış, sorumlusu bulunmaz bir şekle de dönüştürüyorsunuz. Sanmıyorum ki, bir hukuk dev
letinde, gerekli itiraz yapıldığında, bunun uygulanmasına izin verilebilsin. 

Böylesine bir devir; sorumlusu -ortada bir fon var; ama- kimin yönlendireceği, kimin kullana
cağı belli değil, kadroları yok edilmiş, sahibi ortalıkta yok, sadece bir para kaydırma, para transfe
ri yapısı içinde. Herhalde, oradan emirle geçtiği zaman, birileri, bir idarî dava yoluyla da bu tür uy
gulamalara mani olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bu uyarıları, sadece 5 dakikalık zamanı doldurmak ve Özelleştirme Ya
sa Tasarısını olabildiğince geç çıkarmak için yapmıyoruz. Bakın, bir süredir burada, çok açık açık, 
gerçekten vahim ve sizin, belki çok fazla alıştığınız, ama, birtakım duvarlara çarpıp geri döndüğün
de "aldatıldık, yanıldık" diye yakındığınız olaylarla bir arada yaşıyoruz. Şu an, bu uyarıları ciddi
ye almanızı, belki bu görüşmelere bir süre ara vermek pahasına ciddiye almanızı öneririm. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Efendim, konuşmanızı bitirir misiniz lütfen. 

- 1 0 6 -



T.B.M.M. B : 39 22 .11.1994 O : 1 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- Bitiriyorum. 

Bu noktada kaybedeceğiniz, belki birkaç saattir, belki bir gündür; ama, eğer şu ana kadar, bu 
Mecliste hâlâ özelleştirmeyi tartışıyorsak,-daha önce beş defa bizim bu uyarılarımızı dikkate alma
dığınız, söylediklerimize "bir kulaktan girer, ötekinden çıkar" muamelesi yaptığınız içindir. Bir kez 
daha, yeni yıla bari, böylesine lüzumsuz bir özelleştirme gündemiyle girmeyelim diyorum. 

Hepinizi selamlıyorum; sağ olun. 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Gürkan. 
Sayın Ali Dinçer?..Yok. 

Sayın Cevat Ayhan?.. 

CEVAT AYHAN (Sakarya)- Salih Beye devrediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Sayın Salih Kapusuz, sizin de söz isteminiz var; buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakika Sayın Kapusuz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 
Özelleştirme Yasa Tasarısının 36 ncı maddesiyle ilgili şahsî görüşlerimi arz etmek üzere söz almış 
bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tabiî, bu 36 ncı madde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesindeki bir 
fıkra değişikliğiyle alakalıdır. Şimdi, buradaki düzenlemeye baktığımız takdirde "...Başbakan Mü
şavirliklerine... ibaresinden sonra gelmek üzere..." Kamu Ortaklığı ibaresi metinden çıkarılmış; 
çünkü, değiştiriliyor, Özelleştirme İdaresi oluyor. "...Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan, 
Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı ve Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliğine... ibaresi eklenmiştir " deniliyor. 

Şimdi, değerli arkadaşlarımızın takip ettikleri gibi, biz, personel rejimiyle alakalı olmak kay
dı şartıyla, birtakım maddeleri bu Meclisten geçirdik. 

Şimdi, geçirmekte olduğumuz bu maddeye şöyle bir göz atacak olursak; personel rejiminin 
tanziminin yapıldığı 6 ncı maddede birtakım hükümler ihdas edildi ve "İdare personeli 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir " denildikten sonra, ilave olarak, biz, özellikle" 
Başkan ve idarenin her kademedeki yöneticileri sınırları açıkça ve yazılı olarak belirtilmek şartıy
la yetkilerinin bir kısmını astlarına devredebilirler. İdare Başkanı müşterek kararnameyle, Başkan 
Yardımcıları Başkanın teklifi ve Başbakanın onayıyla, diğer personel ise Başkan tarafından atanır" 
diye, böyle bir yetki verdik. 

Şimdi, ondan sonraki düzenlemelerde, başkan ve başkan yardımcılarının aylık, ek gösterge, 
zam, tazminat ve statü bakımından başkanlığa bağlı olduğunu ve müsteşar yardımcıları hakkında 
uygulanan hükümlerin aynen burada da uygulanacağını belirttik. 

Daha sonra, sözleşmeli personel alınabileceğini, bu imkânın da çalışmalarda kullanılabilece
ğini kabul ettik. Bunlar, isterlerse, Emekli Sandığıyla da irtibatlandırılabiliyordu. 

Yine, bir diğer hüküm daha getirdik, "Bu madde hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalıştırı
lacakların, sözleşme esas ve usulleri ile malî hakları Bakanlar Kurulunca tespit edilir " dedik; on
dan sonra da, istisnaî bir memuriyet ihdası imkânını getirdik. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, şu anda, bütçe görüşmeleri, Plan ve Bütçe Komisyonunda devam 
ediyor. O görüşmelerde, bakıyorsunuz, birtakım önergelerle teklifler getirilmeye çalışılıyor. Nedir 
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bu getirilmek istenilen teklifler: Bakıyorsunuz, aynı alanda görev yapan birtakım kuruluşlara men
sup teknik elemanlar veyahut da görevliler, aynı anlamda, aynı görevleri yaptıkları halde, farklı üc
rete ve statüye tabi olmalarından dolayı müştekiler. "Bu haklarımız iade edilsin veyahut da biz, 
bunlarla eşanlamlı bir statüye kavuşalım" diye, sürekli taleplerle karşılaşıyoruz. 

Şimdi, bu kurum, âdeta ayrıcalıklı bir kurum ve kuruluş durumuna getiriliyor. Burada -ki, bi
raz önce maddede de okudum- başkan ve yardımcıları, bu konuda çok geniş yetkiye sahip olacak
lar ve aynı şekilde, personel rejiminde var olan sakatlıklara, yemlerini, bu maddeyle de ilave etmiş 
oluyoruz. Dolayısıyla, ihdas etmekte olduğumuz bu yeni memuriyetler, kanaatim odur ki, bir ayrı 
maddeyle değil de 6 ncı maddenin içerisine -şayet isteniliyorsa- aynı şekilde yerleştirilebilirdi. An
cak, tabiî orada o yetkiler, bu ilave memuriyet alma -ki, ihdas edilen bu yeni memuriyet anlayışı 
içerisinde uygulamaya konulması- acaba, daha çok tenkit edilmemesi noktasından mı, ayrı bir 
madde olarak gündeme getirildi? Şayet, personel rejimi içerisine bunu koymuş olsalardı, elbette, 
haklı olarak yapılacak birtakım tenkitlerle tekrar orada da karşılaşacaklardı. 

BAŞKAN- Sayın Kapusuz, lütfen ,son cümlenizi söyler misiniz efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım; çok bonkörsünüz!.. Ta

mamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, bakınız, zaten bu yasa çıkarılırken bir imza krizi yaşandı. Bir oybirliği 

maddesi var. Bütün bunların sonucu olarak personelden gelebilecek sıkıntıları da buraya yansıta
cak olursak, kanaatim odur ki, bu çıkarmakta olduğumuz özelleştirme yasası, tatbikatta yerini bu
lamayacak; âdeta, özelleştirmeye mani bir yasa haline gelecek. 

Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 
Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
Maddeyle ilgili önergeler var; geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 36 ncı maddesinin beşinci satırında yer 

alan "Proje Grup Başkanı" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 

Adana Hatay Balıkesir 
Ali Yalçın Öğütcan Ahmet Sezai Özbek 

Adana . Kırklareli 
Gerekçe: 
Yapılan bu değişiklik ile proje grup başkanları 59 uncu madde kapsamından çıkarılmış olacak

tır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 36 ncı maddesinin beşinci satırında yer 
alan "Proje Grup Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere, "Şube Müdürü" ifadesinin eklenmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 
Adana . Hatay Balıkesir 
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Ahmet Sezai Özbek Ali Yalçın Öğütcan 

Kırklareli Adana 

Gerekçe: 

Yapılan bu eklemeyle şube müdürleri de bu kapsama alınmış olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 36 ncı maddesinin beşinci satırında yer 

alan "Başkanlık Müşaviri" ibaresinin madde metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 

Adana Hatay Balıkesir 

Ahmet Sezai Özbek Ali Yalçın Öğütcan 

Kırklareli Adana 

Gerekçe: 
"Başkanlık Müşaviri" ibaresinin çıkarılmasıyla başkanlık müşavirlerinin 59 uncu madde kap

samından çıkartılması sağlanmış olacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının 36 ncı maddesinin son satırında yer alan 
"ibaresi eklenmiştir" ifadesinin, "ifadeleri eklemiştir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 
Adana Hatay , Balıkesir 

Ahmet Sezai Özbek Ali Yalçın Öğütcan 
Kırklareli Adana 

Gerekçe: 
Yapılan bu değişiklikle madde metninde.bütünlük sağlanmış olacaktır. 

BAŞKAN- Bir de Anayasaya aykırılık önergesi var, onu okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmelerine ve Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 36 ncı maddesinde, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesine eklemeler ve değişiklikler yapılmak
tadır. Bu değişiklikler, tasarının tümüyle birlikte değerlendirildiğinde, Anayasanın 5,6,10 ve 11 in
ci maddeleri başta olmak üzere, Anayasaya aykırılıklar taşımaktadır. 

• Görüşmelerde gözönünde tutulması yönünden arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Teklif edenler: . 

Mustafa Ünaldı Cevat Ayhan Şaban Bayrak 
Konya Sakarya Kayseri 

Hasan Dikici Hüseyin Erdal 

Kahramanmaraş Yozgat 
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BAŞKAN- Önergeye, Komisyon katılıyor mu? 

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

BAŞKAN- Önergeye, Hükümet katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Önergeye, Hükümet ve Komisyon katılmıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum... (RP sıralarından "karar yetersayısının aranmasını istiyoruz" 
sesleri) 

CEVAT AYHAN (Sakarya)- Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN- Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Karar yetersayısı yoktur, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 1634 

. . _ © _ _ 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.40 

BAŞKAN: Başkanvcküi Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa) 

• _ _ © • 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 39 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

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

12. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Millet
vekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; Özelleştirme Uygulamalarının Dü
zenlenmesine 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, 11773) (S. Sayısı: 720) (Devam) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz yasa tasarısının 36 ncı maddesi üze
rinde verilen bir önergenin oylaması sırasında, karar yetersayısı bulunamadığından, birleşime 5 da
kika ara vermiştim. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Önergeye, Komisyon ve Hükümet katılmamıştı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
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Aykınlık derecelerine göre önergeleri okutuyorum: 

Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Kanun tasarısının 36 ncı maddesinin beşinci satırında yer alan "Proje Grup Başkanı" ibaresin
den sonra gelmek üzere "Şube Müdürü" ifadesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN-Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

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

miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Kanun tasarısının 36 ncı maddesinin beşinci satırında yer alan "Proje Grup Başkanı" ibaresi
nin madde metninden çıkarılmasının arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN- Önergeye, Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz efen

dim. 

BAŞKAN- Hükümet?.. -
DEVLET BAKANI ALÎ ŞEVKİ EREK (Tokat)-Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

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

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Kanun tasarısının 36 ncı maddesinin beşinci satırında yer alan "Başkanlık Müşaviri" ibaresi
nin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN- Önergeye, Komisyon katılıyor mu efendim? 

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

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

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 
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Kanun tasarısının 36 ncı maddesinin son satırında yer alan "ibaresi eklenmiştir" ifadesinin 
"ifadeleri eklenmiştir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. • 

, BAŞKAN- Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN-Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ALÎ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
36 ncı madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
36 ncı maddeyi Komisyondan geliş şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... 36 ncı madde kabul edilmiştir. 
Saym milletvekilleri, bu arada şunu ifade edeyim: Sayın Hüsamettin Korkutata, kendisine sa

taşıldığından dolayı söz istemiştir; ancak, kendisi ilgili oturumda yoktu ve şimdi de yeni bir oturu
ma geçtiğimiz için bunu değerlendirip, takdirini daha sonra yapacağım. 

37 nci maddeyi okutuyorum: 
Çeşitli Hükümler 
MADDE 37. - Özelleştirme uygulamaları ile ilgili olarak; 
a) Bu Kanun hükümleri gereğince özelleştirme programına alınan kuruluşlar özel hukuk hü

kümlerine tabi olup, bunlar hakkında varsa kendi kuruluş kanunları ile diğer kanunlarda yer alan 
bu Kanuna aykırı hükümler ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanmaz. 

b) Bu Kanun hükümleri gereğince yapılacak uygulamalar ile ihale usullerine ilişkin esaslar 
İdarece çıkarılacak yönetmeliklerle tespit olunur. Bu yönetmelikler Kurulca onaylanmasını müte
akip Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Bu maddenin (a) ve (b) bentlerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanunda hüküm bu
lunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. 

BAŞKAN- Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Emin Kul, Refah Partisi 
Grubu adına Sayın Mehmet Elkatmış; şahısları adına, Saym Algan Hacaloğlu, Sayın Uluç Gürkan, 
Sayın Ali Dinçer, Sayın Cevat Ayhan söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Kul, ANAP Grubu adına. 
Süreniz 10 dakika. 
ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul)- Saym Başkan, saym milletvekilleri; 720 sıra 

sayılı kanun tasarısının 37 nci maddesi üzerinde görüşlerimi belirtmeden önce, sizleri saygıyla se
lamlıyorum. 

Bugüne kadar, tasarının kendi mantığı içerisinde düzeltilmesine yönelik olarak verdiğim öner
gelerin ve yaptığım değerlendirmelerin yanlış mütalaa edilmemesi için, inandığım bazı görüşleri
mi arz etmek istiyorum. 

Özelleştirme işlemlerinin, üretim artışı ve verimliliği hedefleyen yararlı bir tercihe dayalı ola
rak, kuruluşların gerçek değerlerine uygun seviyede, ülke kaynaklarının ve birikimlerinin, global-
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leşme sloganlarıyla yabancılar eline geçmesi sonucunu doğurmayacak; yeni tekelleşmeler yaratma
yacak; sosyal sorunları daha da derinleştirmek yerine, çözecek; mevcut ekonomik varlıkları, yeni
den ve sağlıklı bir değerlendirmeyle, yine ekonomiye katacak; çalışanlara öncelikler tanıyacak; ka
muoyunun desteğini kazanacak bir açıldıkta ve denetim altında, ulusal çıkarlarımızla ilgili varlık
larımızı koruyacak ve Meclis iradesini dışlamayacak bir şekilde yapılmasına karşı olmadığımı ön
celikle belirtmek isterim. Ancak, bu alanda, eylem ve işlemlere ihtida etmişçesine girişilirken ve 
bu yolla yaşadığımız kumanda ekonomisinin mevcut yapılanmasının değiştirilmesi ve rekabete da
yalı bir pazar ekonomisi yapılanmasına ulaşılması amaçlanırken, bu amaca varmadaki asıl önceli
ğin, devletin siyasal, sosyal ve ekonomik alandaki hukuksal altyapısının hem çoğulcu, katılımcı, 
özgürlükçü bir demokratik rejim anlayışına ve hem de sosyal boyutuyla birlikte, pazar ekonomisi
nin işleyişine uygun biçimde düzenlenmesi ihtiyacının varlığında bulunduğu gerçeğinin ihmal edil
diği kanaatindeyim. 

Tarihin bu kesitinde, bugün, karşı karşıya olduğumuz -önce siyasal alandaki- tıkanıklıklar, sa
dece kuru bir özelleştirmeyle açılamaz. Piyasa mekanizmasının henüz gelişmediği, toplumsal çıkar 
gruplarının örgütlenemediği, tüm çalışanların, tüketenlerin Örgütlenerek sosyal ve ekonomik den
geleri kurabilmelerinin engelli bulunduğu ülkemizde, serbest piyasaya işlerlik kazandırılması ko
lay değildir. Günümüzde, üretim araçlarının mülkiyetinin kimin elinde olduğundan daha önemli 
olan, mal ve hizmet üretimi araçlarının ve kuruluşlarının meydana getirdiği hâsılanın, nasıl bölüşü-
leceği ve nasıl toplumsal bir denetim altında tutulacağıdır. Bu denetim, dolaylı olarak örgütlü top
lum kesimleri tarafından katılımcı yollardan yapılabilir; çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü bir siya
sal demokrasinin kurumlaştınlmasıyla da doğrudan yapılabilir. 

Demokrasi, özünde göstermelik bir seçme ve seçilme işlemi olmaktan ziyade, esasında, bir 
paylaşım rejimidir. Siyasal hayatın altyapısını bu gereklere göre düzenlemezseniz, aynen şimdi ol
duğu gibi, ne siyasal hayatı ve ne de ekonomiyi geniş halk kitleleri denetleyemez; paylaşım, yörün
gesinden çıkar; adaletsiz bir gelişmeyle, sosyal hayat ıstırap içinde kaynamaya devam edip gider. 
Devletin; yani, aslında, milletin mülkiyetinde olan iktisadî kuruluş ve kaynaklarla, bugün olduğu 
gibi, sayısı sınırlı bir kesimin gelişmesine ve iktisaden güçsüz, geniş halk kitlelerinin ezilmesine 
yol verilir. Bir dereceye kadar genel seçimlerle denetlenip, frenlenebilecek bu durum, siyasal ha
yatın demokratik altyapısını kurmaksızın, kamu mülkiyetindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin, 
yeni tekeller yaratacak şekilde özelleştirilmesi ve yabancılaştırılmasıyla tamamen denetim ve ra
yından çıkmış olur; siyasal, sosyal ye ekonomik hayatın denetimi, varlıklı bir oligarşinin ve global
leşme adına tamamen gayrı millî unsurlann güdümüne ve denetimine girer. 

Bu nedenledir ki, ekonomik alanda aranan liberalliğe ve serbestiye siyasal alanda yer vermek
sizin; millet iradesinin devlet yönetimine engelsiz, baskısız, eşit koşullarda ve eksiksiz yansıyaca
ğı bir genel ve yerel yönetimi oluşturacak ve işletecek hukuksal altyapıyı kurmaksızın siyasal alan
daki tıkanıklıkları aşamazsınız, bu tıkanıklıklar aşılamaz. 

Sonra, ekonomik alandaki tıkanıklıkları, her yönüyle tekelleşmeyi ve tröstleşmeyi önleyen; re
kabeti engelleyici her türlü girişimi ve eylemi cezalandıran; girişimcilerin önünü açan, tüketiciyi ve 
çevreyi koruyan; sermaye piyasalarını ve menkul değerler borsalarını her türlü şaibeden uzak ve 
güvenli bir statüye ve işleyişe kavuşturan; genel ve adil bir vergilendirmeyle kaynakları besleyip 
paylaşımı dengede tutan; bütün teşvikleri istihdam üzerinden yaparak, malî ve fizikî sermayeyi be
şerî kaynağımızla birlikte verimliliğe ve üretime yönlendiren; sınaî ve ticarî hayatı bu anlayış için
de düzenleyerek dışarıya açılmaya açık tutan hukuksal bir altyapıyı kurmaksızın ekonomik alanda
ki tıkanıklıkları da aşamazsınız. 
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Nihayet, sosyal hayattaki tıkanıklıkları, özel sigortacılığın geliştirilmesi yanında, ulusal çapta 
bir sosyal güvenlik örgütlenmesini; işsizliğin yarattığı derin yaraları saracak bir işsizlik sigortası 
sistemini sağlayan hür ve serbestçe sendikalaşmayı ve buna dayalı olarak hak arama yollarını açık 
tutan; çalışma barışını öne çıkaran, ulusal çapta adil bir gelirler politikasının izlenmesini gerçekleş
tiren; ekonomik ve sosyal konseylerle, genel ve sektörel alanda üçlü danışmayı kurumsallaştıran 
bir hukuksal altyapıyı kurmaksızın gene aşamazsınız ve pazar ekonomisinin sosyal boyutunu ya
kalayamazsınız. 

Yani, başta Anayasa olmak üzere, ceza yasaları dahil, siyasal, ekonomik ve sosyal alanda, hu
kuksal altyapının kurulmasının, özetle işaret ettiğim bu gereklerini yerine getirmeksizin ve bu alt
yapıyı kültürel alanda beslemeksizin, sadece, bugün gelinen tıkanıklık noktasında kurtarıcı tek re
çete olarak, öncelikle ve sadece özelleştirmeyi ele alırsanız, işe tersinden başlamış ve en azından 
işin temelini ihmal etmiş olursunuz. 

Sonuçta ise, ortada duran kumanda ekonomisinin hukukî ve fiilî altyapısıyla amaçlarınız yine 
çatışır; bunalım daha da derinleşerek artar ve karmaşarak etkinliğini sürdürür. 

Derinleşecek bunalım ve artacak karmaşa, ihtiyaç duyulan hukuku doğurur diyorsanız, geliş
miş ülkelerin bunca deney birikimi önümüzdeyken, hâlâ, deneme yanılma metoduyla ve çatışkan-
lıkları sürekli davet ederek, ülkemizin, belki, telafisi imkânsız, gereksiz bir zaman kaybına ve mil
letimizin, uzun sürecek bir ıstıraba maruz kalmasına yol verilecek demektir. 

Asıl ihtiyaç duyulan altyapıyı ve bunun gereği olan hukuku oluşturmazsanızi, halkın alınteri ve 
binbir çilesiyle biriken trilyonlarca liralık değerin paylaşımı, İsviçre bankalarına istiflenen vurgun 
paraları ve dolar, faiz oyunlarıyla yurtdışında istikbal arayanların, Beyoğlu'ndaki Saint Antoine Ka
tolik Kilisesinde Noel Ayinlerine katılarak mest olanların, Hazineden verildiği söylenen, 8 yılı ta
mamıyla ödemesiz, yüzde 40 faizli trilyonlarca liraya dayalı ilişkilerin kaynaşması içinde, Boğaz 
yalılarındaki alemlerde bir araya gelen çevrelerin insafında ve ipoteğinde kalır. Ekonomiyi de, si
yaseti de, halkı uyutarak bunlar denetler ve yönlendirir. 

Bu tabloyu kırmak için, feragatla siyasete soyunup, Yüce Meclisle, meydan meydan ülke sat
hında, doğruları halka anlatmaya çalışan pırıl pırıl, tertemiz, aydınlık insanların sesi ve işçisiyle, 
memuruyla, köylüsüyle, halkın tepkisi, beslenen birkısım medyada, ustaca boğulmaya çalışılır. Ta
biî, işe tersinden başlamanın, görünürde, güncel olarak takdim edilen, acil bir hedefi var. Bu hede
fin arkasında yer alan asıl amacı ise, huzurunuzda irdelemekten, en azından bu aşamada, utanarak 
ve özenle kaçınıyorum. Özetle arz ettiğim bu altyapıyı kurmadıkça, tarih ve gelişmeler içinde ya
şanacak olaylar, bunu bir gün açığa çıkaracaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu görüşlerimi arz ettikten sonra, 37 nci maddede de, ka
nun tasarısında unutulan bir şey kalmışsa ve yapılması önceden açıklanmayacak hususlar var ise... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Lütfen, cümlenizi bitirir misiniz Sayın Kul; zaten konu dışına çıkıyorsunuz. 
EMİN KUL (Devamla)- ...bu işler yönetmeliğe bırakılmış; fakat, yönetmeliğin ne kadar za

man içinde çıkarılacağı da 37 nci maddede yer almamıştır. Görüşümüz odur ki, çıkarılması öngö
rülen yönetmelikler için, maddeye bir süre konulması ve bu süre içerisinde çıkarılmasının maddey
le sağlanması gerekmektedir. 

Arz eder, saygılar sunarım. 

- 1 1 4 -



T.B.M.M. B : 3 9 22 .11 .1994 0 : 2 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kul. 

RP Grubu adına, Sayın Mehmet Elkatmış; buyurun. 

Konuşma süreniz 10 dakikadır efendim. 

RP GRUBU ADINA MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir)- Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Özelleştirme Kanun Tasarısı hakbnda Refah Partimizin görüşlerini açıklamak üzere söz almış 
bulunuyorum, bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri -maddeden de anlaşılacağı gibi- bu madde, üç hususu düzenlemektedir; 
bunlardan bir tanesi, bu kanun tasarısı hükümleri gereğince özelleştirme programına alman kuru
luşların, özel hukuk hükümlerine tabi olacağı.ve bunlar hakkında, varsa kendi kuruluş kanunlarıy
la, diğer kanunlarda yer alan, bu kanuna aykırı hükümler ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me hükümlerinin uygulanmayacağını amirdir. İkinci düzenlediği husus ise, bu kanun hükümleri ge
reğince yapılacak uygulamalar ile ihale usullerine ilişkin esasların idarece çıkarılacak yönetmelik
lerle tespit edileceğini amirdir. Üçüncü biç husus da, her ne sebeple olursa olsun, bir şey unutul-
duysa veya bu kanunda saklanan özel bir maksat varsa, bu konularda, kanunda hüküm bulunmayan 
hallerde, genel hükümlerin uygulanacağını amirdir. 

Değerli arkadaşlarım, Özelleştirme Kanunu Tasarısının cumhuriyet tarihinin en büyük tasarı
sı ve değişikliği olduğu, Hükümet yetkililerince açıklanagelmektedir. Doğrudur, bir diyeceğimiz 
yok; fakat, bu kadar iddialı olan bir hususta gerekli çalışma ve düzenleme yapılmadan, alelacele bir 
kanun tasarısının getirildiğini, bu maddeyle, daha açık ve net olarak görüyoruz; çünkü, bu madde 
kapalıdır, bir şeylerin gizlendiği izlenimini vermektedir. Daha doğrusu, kamuoyunda ve arkadaşla
rımız arasında özelleştirme gelirlerinin ve fon gelirlerinin bütçe açıklarını gidermede veyahut iç ve 
dış borç faizlerinin ve borçlarının ödenmesinde kullanılacağı yönünde bir şüphe vardır. Yetkililer, 
her ne kadar böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını devamlı surette söyleyegelmekte iseler de, 
gerek dış basında ve gerekse televizyon haberlerinde de gördüğümüz gibi, bu şüphe kuvvetlenmek
tedir. 

Değerli arkadaşlarım, böyle bir şüphe olduğuna göre ve bu maddenin son fıkrasında da "Bu 
maddenin (a) ve (b) bentlerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla" diye bir hüküm getirildiğine 
göre, bir şeyin gizlendiği aşikârdır. Madem bu kadar iddialı ve cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve 
en büyük bir kanun tasarısı ortaya getirilmiştir, o halde, nelerin düzenlendiğinin, hangi kanunların 
hangi hükümlerinin uygulanmayacağının burada ayrı ayrı tadat edilmesinde zaruret vardır; ancak, 
bu yapılmamıştır, genel bir hüküm olarak getirilmiştir. Madde kapalıdır ve şüphe çekmektedir. Hü
kümet, bu tasarının -biraz evvel de söylediğim gibi- en büyük kanun tasarısı olduğundan bahset
mektedir. Geçmişte de, üç dört defa, bu kanun tasarısının benzerini kanun hükmünde kararname
lerle getirmeye çalıştığına ve bu kanun hükmünde kararnameler de -daha doğrusu yetki kanunları-
Anayasa Mahkemesince iptal edildiğine göre, Hükümetin, daha kapsamlı bir çalışma yaparak, ko
nuyu enine boyuna tartışıp açık hükümler getirmesi gerektiği kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, maddenin ikinci fıkrasında, özelleştirme programına alınmış kuruluşlar
la ilgili düzenlemeler getiriliyor. Peki, henüz özelleştirme kapsamına alınmamış, ancak, ileride 
özelleştirme kapsamına alınacak kuruluşlar ne olacak? Bunlarla ilgili herhangi bir düzenleme geti
rilmemiştir. 

Yine, 34 üncü maddede birtakım düzenlemelere gidilmiştir. İktisadî devlet teşekkülleri ve ka
mu iktisadî kuruluşları da bu kanunla düzenlenmiştir; ama, bu maddede bunlarla da ilgili bir şey 
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yoktur; daha doğrusu, tekel dummunda olan kuruluşların halinin ne olacağı konusunda bir açıklık 
bulunmamaktadır. Bu ise şüpheyi daha da artırmaktadır. Nitekim, Anayasa Mahkemesi de, bu ko
nuların ayrıca ve mufassal olarak düzenlenmesi gerektiğine karar vermiştir. 

Değerli arkadaşlarım, tasarıda bulunmayan bir kısım düzenlemelerin yönetmeliklerle yapıla
cağı anlaşılmaktadır, maddenin ikinci fıkrasından. Bu da Anayasaya aykırı bir durumdur ve kabul, 
edilmesi de mümkün değildir. Kaldı ki, Hükümet, bu tasarının kanunlaşması ve uygulanması için 
acele etmektedir; ancak, tasarının bir kısım yerleri, maddeleri, özelleştirme uygulamalarıyla ilgili 
yönetmeliklerin çıkacağını amirdir. Nitekim, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde de, bu 
hususta bir düzenleme getirilmiştir; fakat, bu kadar acele edildiği halde, yönetmeliğin ne zaman çı
karılacağı belli değildir. Bu hususta bir süre ve sınırlama getirilmesi gerekirdi. Nitekim, daha önce 
çıkan kanunlarda da, yönetmelikler çıkarılacağı belirtilmesine rağmen, on yıldır, yirmi yıldır, otuz 
yıldır çıkarılmayan yönetmelikler mevcuttur. 

Değerli milletvekilleri, tasarının, bu maddeyle aşağı yukarı aynı konumda olan bir 41 inci 
maddesi vardır. 41 inci maddede "Yürürlükten Kaldırılan Hükümler" başlığı altında, hangi kanu
nun hangi maddesinin yürürlükten kaldırıldığı ve geçersiz olduğu belirtilmiştir. Bu maddenin, ya
ni 41 inci maddenin düzenlenmesi de, bizim biraz evvel belirttiğimiz görüşümüzü doğrular nitelik
tedir. Aslında, görüştüğümüz 37 nci maddenin 41 inci maddeyle birlikte mütalaa edilerek» 41 inci 
madde içerisinde yer alması daha doğru olurdu kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, görebildiğim bir eksiklik de şudur: Maddenin (a) bendinde deniliyor ki: 
"Bu Kanun hükümleri gereğince özelleştirme programına alman kuruluşlar özel hukuk hükümle
rine tabi olup, bunlar hakkında varsa kendi kuruluş kanunları ile diğer kanunlarda yer alan bu Ka
nuna aykırı hükümler ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanmaz." Ama, 
maddenin ikinci fıkrasında da "Bu maddenin (a) ve (b) bentlerindeki hükümler saklı kalmak kay
dıyla bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır" denilmek suretiyle, bir 
daha sayılıyor. O zaman, sormak gerekiyor; ikinci fıkraya neden gerek görülmüştür de böyle bir 
düzenlemeye gidilmiştir? Bu özelleştirme programına alınan kuruluşların özel kanunlarının bu ka
nuna uygun olmayan kısımlarının geçersiz olduğu zaten ifade edildiğine göre, ikinci fıkrada ayrı
ca belirtilmesine gerek yoktur diye düşünüyoruz. Bu fıkra fazladan konulmuştur veya bir maksada 
matuftur. Biraz evvel de söylediğim gibi, herhalde Hükümetin bir şeyleri gizlemek, kaçırmak, ka
muoyundan saklamak gibi bir niyetinin olduğu aşikâr gibi gözükmektedir. Bunu yadırgıyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Sayın Elkatmış, lütfen, cümlenizi tamamlar mısınız efendim. 
Buyurun. 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla)- Bu maddeyle, hangi kanunun hangi hükümlerinin geçer

siz olduğunun teker teker tadat edilmesini istiyoruz. Yine, çıkacak yönetmeliklerin ne kadar za
man içerisinde çıkması gerektiği yönünde bir düzenleme getirilmesinin de faydalı olacağını düşü
nüyoruz. 

Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Elkatmış. 
Şimdi,.şahısları adına söz isteyen sayın milletvekillerine söz vereceğim. 
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Sayın Algan Hacaloğlu?.. Yok. 

Sayın Uluç Gürkan... 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Sayın Başkan, sayın konuşmacıya bir cevap 
verebilir miyim? 
BAŞKAN-Tabiî efendim. 
Sayın Gürkan, bir dakikanızı rica edeyim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ALİ SEVİCİ EREK (Tokat)- Sayın Başkanım, Hükümetimizin, kamu
oyundan sakladığı hiçbir şey yoktur. Bu tasarı, tam manasıyla ayrıntılı ve şeffaf hükümleri içer
mektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN- Yönetmelik konusunda bir süre verebilir misiniz? 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Yönetmelik çıkarma hakkı verilmektedir. 
BAŞKAN-Süre yönünden diyor arkadaşımız. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Yönetmelik, gerektiğinde, icap ettiğinde çı
karılacaktır; süre vermeye gerek yoktur Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Hayır, kanuna göre çıkarmak zorundasınız da; arkadaşımız süre yönünden ifade et
ti. 

GÜROL SOYLU (İstanbul)- Özelleştirmeye paralel olarak çıkacak Sayın Başkan. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Gerektiğinde çıkacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Peki, teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Gürkan. 

Süreniz 5 dakika. 
H.ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öykü ünlüdür, deveye 

sormuşlar "boynun neden eğri" diye "nerem doğru ki" yanıtını vermiş. Bu tasarı aslında bu öykü
yü anımsatıyor. Yalnız şu an görüşmekte olduğumuz 37 nci madde -özellikle dikkatinizi çekmek 
isterim-devenin hörgücüyle bir benzetme yapmak gerekirse, hörgücün zirvesi. 

Bilmiyorum okudunuz mu... Şimdi, bakın okuyorum: "Bu Kanun hükümleri gereğince özel
leştirme programına alınan kuruluşlar özel hukuk hükümlerine tabi olup -tamam; okumaya devam 
ediyoruz- bunlar hakkında varsa kendi kuruluş kanunları...". Ne oluyor varsa kuruluş kanunları; 
"uygulanmaz". 

GÜROL SOYLU (İstanbul)-440 sayılı Kanun uygulanmaz. 
H.ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- Değerli milletvekilleri, eğer, KİT'lerin, bu çıkarmakta oldu

ğumuz yasanın bu maddesiyle, kuruluş kanunlarını uygulanmaz hale getiriyorsak, yasa yürürlüğe 
girdiği gün, özel kuruluş kanunu olan bütün KİT'lerin kapısına kilit vurmak zorundasınız; özelleş
tirme programı filan yok; özel kuruluş kanunu olan bütün KİT'leri kapamak zorundasınız. Haa "bi
zim Türkçemiz elvermiyordu; biz, bunu kastetmedik; devamıyla birlikte değerlendirin" diyorsanız; 
okuyorum: "...varsa kendi kuruluş kanunları ile diğer kanunlarda yer alan bu Kanuna aykırı hüküm
ler..." Yani, KİT'lerin özel kuruluş kanunlarının, diğer kanunlar gibi, bu Kanuna aykırı hükümleri-
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ni uygulamayacağız demek istiyorsanız, biraz redaksiyon gerekir, o, işin bir yanı; ama, böyle bir 
olayın -hukukçular benden iyi bilecek- maddeten imkânı da yoktur. 

Hukukta tartışma ünlüdür; tartışmanın ötesinde, kesin sonuca bağlanmış bir olaydır: Özel ka
nun, genel kanunun önünde işlem görür. Her ne kadar son kanun, bir öncekinin önüne geçer; ama, 
bu, son kanun olarak, bir genel kanun olarak, özel kanunun kendine aykırı hükümlerini, hukuken, 
yürürlükten kaldıramaz. Zaten, böyle bir amacınız olsaydı, KİT'lerin kuruluş kanunlarındaki bu ka
nuna aykırı olan hükümleri titiz bir çalışmayla tespit eder, buraya, madde madde yazardınız. Tem
bellik mi?!. Olur mu böyle şey hiç?!. Devletin bir birikimini, daha verimli, daha rantabl hale getir
mek için, diyorsunuz ki "özelleştirme yapacağız; kanunlarda buna uygun düzenleme yapacağız." 
Ama, hukuken -yani kusura bakmayın; ama, cehaletin verdiği cesaretle- karşımıza öyle bir madde 
getiriyorsunuz ki, neresinden bakarsanız bakın, iflah olmaz; elle tutulur bir yanı yok. 

Önünüzde iki seçenek var; bu maddeye oy verirken karar vereceksiniz; ya verdiğiniz oylarla, 
bu yasa yürürlüğe girer girmez, özel kanunu olan bütün KİT'lerin kapısına kilit vurulmasını kabul 
edeceksiniz ya da işi hukukî bir kargaşa içine sokacaksınız. Nasıl bir hukukî kargaşa mı; -diyelim, 
biz, bu kanunla, KİT'lerin kuruluş kanunlarını bütünüyle battal etmiyoruz; sadece, bu yasaya aykı
rı hükümlerini gözardı etmek istiyoruz, -bir özel hukuk- genel hukuk tartışmasının içine gireceksi
niz. Peki, bu tartışmada, o kanunlarda, bu kanuna aykırı hükümlerin hangileri olduğunu kim tespit 
edecek; bu yasayı yürütmekle görevli Bakanlar Kurulu mu? Kim tespit edecek?.. Bakanlar Kuru
luna bırakıyorsanız bunu; adını koymadan, Bakanlar Kuruluna bir yasa ayıklama yetkisi veriyorsu
nuz. Yetki yasalarının Anayasa Mahkemesinde ne olduğunu hepiniz benden iyi biliyorsunuz, acı
sını benden fazla çektiniz. Yok, Bakanlar Kurulu laf ola yürütüyor bu yasayı' asıl yürütecek olan 
Kuruldur mu diyorsunuz?! Daha vahim... Kurula böylesine bir yetki veremezsiniz. Hangi yasa ne
ye aykırı? Bir şeye aykırı ise açıkça tasrih edin; gelin buraya, açıkça söyleyin. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Efendim* cümlenizi bağlar mısınız Sayın Gürkan. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- Eğer, "kardeşim, biz KİT'leri özelleştirmekten de vazgeçtik, 

alayının kapısına kilit vuracağız,' onun için de, özel kuruluş kanunu olanları, bu tasarıyla, kimseye 
çaktırmadan, kendi kendimizi de belki aldatarak, kapatıyoruz" diyorsanız o başka. Yani, bu tasarı
nın bu maddesi gerçekten bir hukuk skandalidir ve bu hukuk skandalına, herhalde, bu Meclisin 
içinde, İktidar Partisi Grupları arasında "Dur" diyecek "Dur" demesi gereken sağduyu vardır diye 
düşünüyorum. 

Saygılar. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Efendim, söz istiyorum. 

BAŞKAN- Efendim, yalnız, Sayın Algan Hacaloğlu bir kâğıt göndermiş; söz hakkını size dev
retmiş; ama, ben kendisini aradım ve yok dedim. 

Sayın Cevat Ayhan konuşmazsa size söz veririm. 

Sayın Ayhan konuşacak mısınız efendim? 
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Arkadaş konuşmak istiyorsa ben feragat ediyorum. 

BAŞKAN- Efendim, tabiî, siz feragat ederseniz sıra kendisine gelir. 
Buyurun Sayın Gökalp. (RP sıralarından alkışlar) 
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DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKt EREK (Tokat)-Sayın Başkan, söz istiyonım 

GÜROL SOYLU (İstanbul)- Sayın Başkan, Hükümet cevap vermek istiyor. 

BAŞKAN- Bir dakikanızı rica edeyim Sayın Gökalpi 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Sayın Başkanım, değerli milletvekilinin 
madde hakkındaki yorumuna katılmak mümkün değildir. Madde, kesinlikle açıktır ve doğrudur. 

BAŞKAN-Peki. 

Sayın Gökalp, buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 720 

sıra sayılı kanun tasarısının 37 nci maddesi üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek için huzurunuz
dayım. Bana bu fırsatı bir kez daha veren Sayın Cevat Ayhan Beye teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; benden önce kürsüye gelen Ankara Milletvekili Sayın 
Uluç Gürkan, madde metnini okudu, ben de tekrar okuyacağım ve buradaki kıymetli ve değerli mil
letvekili arkadaşlarıma, bu maddeyi 1 kez, hatta 2-3 kez okumalarım salık vereceğim. 

Bakınız, maddede "Bu Kanun hükümleri gereğince özelleştirme programına alınan kuruluşlar 
özel hukuk hükümlerine tabi olup, bunlar hakkında varsa kendi kuruluş kanunları ile diğer kanun
larda yer alan bu Kanuna aykırı hükümler ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri 
uygulanmaz" deniliyor. Yani, ilk yürürlüğe girdiği 1929-1930'lardan bugünlere kadar kurulan 
KİT'lerin, o, Hazinenin kıt imkânlarıyla vücuda getirdiğimiz, hayata geçirdiğimiz KİT'lerin kuru
luş kanununu uygulamayacaksın, diyeceksin ki: "Bunun kuruluş kanunu uygulanmaz, bu kanun 
hükümleri uygulanır" Böyle şey olur mu?!. Yani, bir şeyin aslı varken -aslı duruyor, aslı hayatta, 
kuruluş kanunu çıkmış- onun uygulanması gerekir. Buradan hukukçu arkadaşlanma ve Doğru Yol 
Grubundaki arkadaşlanma sesleniyorum. SHP'den zaten bir Sayın Matkap var, kimse yok Allah'a 
şükür, kimse kalmamış SHP'den, özelleştirmeyle ilgili görüşmelerde; ANAP ise zaten ona keza, 
burada değerli 5-6 arkadaşım var, onlar da zaten aynı yolun yolcusu; geriye kalıyor muhalefette 
birkaç parti. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu)-Kolay gelsin... 

COŞKUN GÖKALP (Devamla)- Evet, kolay gelsin, gerçekten, bize de kolay gelsin Hüküme
te de kolay gelsin. 

Değerli arkadaşlarım, biz, Hükümete yardımcı olalım; gerçekten olmak istiyoruz. Burada ko
nuşmalarımızı yaparken de, yani, zaman yönünden, engellemek niyetinde değiliz; biz de yardım
cı olmaya çalışalım; ama, burada bir yanlışlık yapılıyor. Aslı uygulanmıyor; bu, KİT'lerle ilgili çı
kan kanunların ilgili maddesi'uygulanmıyor, bu kanun hükümleri uygulanıyor!.. Biraz önce Sayın 
Bakan, da, Sayın Uluç Gürkan'ın görüşlerine katılmadığını izah etti. Sanki, Sayın Bakan, her şey 
doğruymuş gibi bir ifade kullandı. Bir hukukçu olarak ben bu maddeyi içime sindiremiyorum. Ben 
diyorum ki: Bu Kanun metni bu şekilde vazedilerse, ileride telafisi mümkün olmayan sıkıntılarla 
karşı karşıya kalırız. Bu madde yeniden tanzim edilsin, yeniden bir redaksiyon yapılsın, anlaşılır 
bir şekilde tekrar düzenlensin; öyle tahmin ediyorum, bizim de oyumuz menfi olmaz, müspet olur. 
Yani, madde metninin bu şekilde olması hukuk mantığına aykırı bir durumdur. 

Değerli arkadaşlarım, .özelleştirme diye tutturuldu gidiyor. 
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Dünkü "Sabah" Gazetesinde "Özelleştirmede Meclis Ayıbı" deniliyor. Ben, bu Meclisi ayıpla 
karşı karşıya getiren bu basını burada kınıyorum. Meclis ayıp yapmıyor değerli arkadaşlar; Meclis, 
iktidarıyla vardır, muhalefetiyle vardır; bu tasarıya destek veren kurumlarıyla vardır, bu tasarıya 
destek vermeyen kurumlarıyla yine vardır. Bu tasarının bazı maddelerini içimize sindiremeyiz, oy 
vermeyiz; ama, içimize sindirdiğimizi, aklımıza, mantığımıza uygun gelen kısmını kabul ederiz, oy 
veririz. Oy vermediğimiz maddelerde bize "niye oy vermediniz" demeye kimsenin hakkı da yok
tur salahiyeti de yoktur; çünkü, bu tutum bizim siyasal anlayışımızdan, siyasî irademizden ve inan
cımızdan kaynaklanmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Gökalp, süreniz bitti efendim. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla)-Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Kusura bakmayın; ama, eğer Meclisin saygınlığının artması isteniyorsa, önce, iktidar millet
vekilleri buraya gelmelidirler. Sayın Başbakanımız buradalar, onu da belirtmek isterim. Meclisin 
saygınlığı, özellikle İktidar milletvekillerinin devamıyla artar. 

Basından edindiğim bilgiye göre, Sayın Başbakanımız "hizmet için inanın uykuyu bile unut
tum, gece yarılarına kadar çalışıyorum" demişler; doğru, gece yarılarına kadar çalışıyorlar. 

Biz de, şu tasarı daha iyi çıksın da, Türk Halkının hak ve menfaatları daha iyi korunsun diye 
çalışıyoruz. 

Sayın Başkan, Sayın Bakanım ve sayın arkadaşlarım ; bu tasarının, yeniden, bir redaksiyon
dan geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Sayın Başkanım, iki arkadaşımızın üzerinde 

durduğu yorum tarzına iştirak etmek mümkün değil. 
Maddenin şartlarını ben belirteyim: Bakınız, evvela, bu (a) bendinin uygulanabilmesi için, ku

ruluşun özelleştirme programına alınması şartı var; bu bir. 

Özelleştirme programına alınması beraberinde iki hükmü getiriyor: Birincisi, özelleştirilmesi
ne karar verecek bir kurul olacak; bu da kâfi değil, Özelleştirme İdaresine intikal etmiş olacak; an
cak, bu aşamalardan sonra, kendi kuruluş kanunları varsa, mevcut Özelleştirme Kanununa aykırı 
olan hükümleri tatbik edilmeyecek. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Kaldı ki, 1986'da çıkarılan 
-emsal olarak söylemiyorum- özelleştirme ile ilgili kanunda da aynı paralelde hükümler vardır. Bu, 
Özelleştirme Kanununun doğal sonucudur, doğrudur ve haklıdır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sual sormak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Peki, efendim. 
Biraz önce aldığımız karar gereğince, soru ve cevap süresi 10 dakika olacaktır. 
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Evvela, soru soracak arkadaşlarımızı tespit ediyorum: Sayın Salih Kapusuz, Sayın Cevat Ay
han, Sayın Hüseyin Erdal soru soracaklardır. 

Soru soracakları tespit işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Kapusuz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakan tarafından aşağıdaki 
suallerin cevaplandırılmasını istiyorum. 

Birinci sualim şudur: Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesinde de resmen, kamu iktisadî te
şebbüsleri için "kapatılmaları ancak yasayla olur" ifadesi yer almaktadır. Her bir KİT için ayrı bir 
kuruluş yasası olduğuna göre, acaba, tek bir yasayla -ki, biraz önce münakaşa konusu oldu dikkat 
edilecek olursa- bütününü kapatmak, bir nevi .yerinde olacak mı? 

ikinci sualim şudur: Satılan bu KİT'ler birtakım kuruluşlar tarafından satın alınmaktadır. Geç
mişte de konuştuk -zaten bu özelleştirme işlemleri denetimden de kaçırılmıştır- inancım odur ki, 
alıcıların denetimiyle ilgili hiçbir hüküm yoktur. Acaba bu konuda, alan firmaların denetimi için 
bir düşünce söz konusu mudur? 

Bir de, bu yasa tasarısının özellikle 38 inci maddesinde "Emekli Sandığına tabiî olarak çalışan 
personelden isteyenlerin Sandıkla ilgileri devam eder" deniliyor. Burada, özelleştirilmiş bir kurum
da çalışacak bir memurun Emekli Sandığına bağlı olması, diğer memurlar açısından bir imtiyaz ve 
ayrıcalık değil midir? Bu noktada, Anayasaya aykırılığını Sayın Bakan nasıl değerlendiriyor? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 

Sayın Bakan, cevap verecekseniz buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Hemen cevap vereyim efendim. 
Sayın Başkanım, değerli arkadaşımızın birinci sorusunda, ileri sürdüğü meselenin kapatmay

la ilişkili tarafı yoktur. Madde gayet açıktır. Alan firmaların denetimi, zaten, doğal olarak verdik
leri teklifin içeriğinde, idare tarafından tezekkür edilecek ve değerlendirilecektir. 

Sorduğu diğer soruya da, 38 inci maddenin görüşmelerine geldiğimizde, gerektiğinde cevap 
vereyim efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Sayın Cevat Ayhan, buyurun efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakana tevcih etmek istedi

ğim soruyu arz ediyorum. 
37 nci maddenin (b) bendinde "Bu Kanun hükümleri gereğince yapılacak uygulamalar ile iha

le usullerine ilişkin esaslar İdarece çıkarılacak yönetmeliklerle tespit olunur. Bu yönetmelikler Ku
rulca onaylanmasını müteakip Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer" denilmekte
dir. , , 

Burada ve 18 inci maddenin (C) bendinde de ihale usulleri zikredilirken, (C) bendinin (e) alt 
bendinde, belirli istekliler arasında kapalı teklif usulü suretiyle, ihale usulü de getirilmektedir. Bu 
ikisi birleştirildiği zaman hemen şu soru akla gelmekte: Bütün devlet ihalelerinin yapıldığı, yıllar
dan beri uygulanmış ve oturmuş 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu var. Niçin bu Kanun ve onun yö-
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netmelikleri çerçevesinde ihale usulleri takip edilmemekte, özel ihale yönetmeliği çıkarılacağı ifa
de edilmektedir? Bunun zarureti nereden kaynaklanmaktadır? 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK(Tokat)- Sayın Başkan, evet, idarece çıkarılacak yö
netmeliklerle tespit olunur, doğrudur. 

İkinci sorusuna cevap veriyorum.Yönetmeliğin kapsamını, içeriğini bu kanun tasarısının ilke
leri tayin eder, ki, bu kanun tasarısının ilkeleri de tasarıda açıkça sıralanmıştır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Hüseyin Erdal, buyurun efendim. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sayın Başkan, görüşülmekte olan tasarının 37 nci maddesi üze

rinde 4 tane soru sormak istiyorum. 
Birinci sorum: "...özelleştirme programına alınan kuruluşlar özel hukuk hükümlerine tabi 

olur..." deniliyor. Devlet kuruluşları, umumiyetle genel hükümlere göre işlem yaptığına göre, özel 
hukuku, işlem bakımından mı kolaylık bakımından mı tercih etmişlerdir? Bunun açıklanmasını is
tiyorum. 

İkinci sorum: Tabiî, genel hukuk kuralları esas alınmadığına göre, genel hukuk kurallarında 
hangi engeller görülmüş de özel hukuka geçilmiş? 

Üçüncü sorum: Devlet ihalelerinin tamamı, yıllardan beri, önce 2490 sayılı Kanuna göre ya
pılıyordu, sonra da 2886 sayılı Kanuna göre yapılıyor. Neden bu Kanunun dışına çıkılıyor? Bu Ka
nunun aksaklıkları nelerdir? Getirecekleri sistemde ne gibi kolaylıklar var? Bunların açıklanması
nı istiyorum. 

Dördüncü sorum: "...İhale usullerine ilişkin esaslar, İdarece çıkarılacak yönetmeliklerle tespit 
olunur" deniliyor. Bu tespit, acaba 2886 sayılı Kanun içindeki tespit mi, yoksa, İdare, bunun dışın
da, kendine göre tespit mi yapacak? Bunun da açıklanmasını istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Sayın Başkanım, özelleştirme programına 

ahnan kuruluşun özel hukuk kurallarına tabi olması doğaldır ve bugünkü mevzuatımızın gereğidir. 
Bu cevabı böyle vermekle, bir ve ikinci suali cevaplamış oluyorum. 

Üçüncü sorusunun cevabını, Sayın Ayhan'ın sorduğu soru üzerine verdim; aynı mealdedir. 
Dördüncü soruya cevabım da, yine Sayın Ayhan'ın sorduğu sorunun cevabında Yüce Meclise 

arz edilmiştir. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Maddeyle ilgili önergeler vardır; geliş sırasına göre okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendinin ikinci satırında yer alan "varsa" ifadesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 

Adana Hatay Balıkesir 

Ali Yalçın Öğütcan Ahmet Sezai Özbek 

Adana Kırklareli 

Gerekçe: 

Bu ifadenin madde metninden çıkarılmasıyla, maddede bütünlük sağlanmış olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendinin metinden çıkarılmasıyla, "Bu kanun uyarınca özelleştirme programına alman kuruluşlar 
hakkında, kendi kuruluş kanunları ve 233 sayılı kanun hükmünde kararname hükümleri uygulan
maz" şeklinde yeniden düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 
Adana Hatay Balıkesir 

Ali Yalçın Öğütcan Ahmet Sezai Özbek 
Adana Kırklareli 

Gerekçe: 
Yapılan bu değişiklikle, maddede sadelik sağlanmış olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendinin son cümlesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin Abdullah Kınalı ' Sami Sözat 

Adana Hatay Balıkesir 
Ahmet Sezai Özbek Ali Yalçın Öğütcan 

Kırklareli Adana 
Gerekçe: 
Yapılan bu çıkarmayla, yönetmeliklerin idarece çıkarılması ve kurulun onayını gerektirmeden 

yürürlüğe girmesi sağlanmış olacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sayılı kanun tasarısının 37 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi
nin, üç ve dördüncü satırlarında yer alan, "Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte" ibaresinin madde 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 
Adana Hatay Balıkesir 

Ali Yalçın Öğütcan Ahmet Sezai Özbek 
Adana Kırklareli 
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Gerekçe: 

Yapılan bu çıkarma ile yönetmeliklerin daha çabuk yürürlüğe girmesi sağlanmış olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer 

alan, "bu maddenin" ibaresinin, madde, metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 

Adana Hatay Balıkesir 
Ahmet Sezai Özbek Ali Yalçın Öğütcan 

Kırklareli Adana 

Gerekçe: 

Yapılacak bu değişiklikle, cümle, anlamlı hale gelecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer 

alan, "saklı kalmak kaydıyla" ibaresinin, "hariç" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 
Adana Hatay Balıkesir 

Ali Yalçın Öğütcan Ahmet Sezai Özbek 
Adana Kırklareli 

Gerekçe: 

Yapılacak bu değişiklikle, madde daha açık hale gelmiş olacaktır. ' 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 37 nci maddesinin ikinci fıkrasının me
tinden çıkarılmasının arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 
Adana Hatay Balıkesir 

Ahmet Sezai Özbek Ali Yalçın Öğütcan 
Kırklareli Adana 

' Gerekçe: 
Böyle bir düzenlemeye gerek olmadığından, yapılacak bu çıkarma ile ortadan kalkmış olacak

tır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer 
alan, "(a) ve (b) bendlerindeki" ifadesinin, yukarıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 

Adana Hatay Balıkesir 
Ali Yalçın Öğütcan Ahmet Sezai Özbek 

Adana Kırklareli 
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Gerekçe: 

Yapılacak bu değişiklikle, maddede uyum sağlanmış olacaktır. 

BAŞKAN- Son önerge, Anayasaya aykırılık önergesidir; okutup işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 37 nci maddesi, mad
de metni ve tasarının tümüyle değerlendirildiğinde Anayasanın 5, 6, 8, 10, 18,40,47,48,49, 55, 
127, 165, 166,167, 168 inci maddelerine aykırılıklar taşımaktadır. 

Görüşmelerde Anayasaya aykırılık yönünden değerlendirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımla. 

Salih Kapusuz Mustafa Ünaldı İsmail Coşar 

Kayseri Konya Çankırı 

Ömer Ekinci Hasan Dikici Hüseyin Erdal Cevat Ayhan 

Ankara Kahramanmaraş Yozgat Sakarya 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BİLAL GÜNGÖR (Ankara)- Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN- Hükümet?.. 

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

Önerge sahiplerinden Sayın Ayhan söz istiyor. 
Sayın Ayhan, buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakika. 
ÇEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 720 sı

ra sayılı kanun tasarısının 37 nci maddesiyle ilgili olarak vermiş olduğumuz Anayasaya aykırılık 
önergesi üzerinde söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın genel prensipleri, bildiğiniz gibi, adalet ve eşitlik ilkeleri
dir. Buna göre, konumu ve durumu aynı olan hallerde aynı uygulamanın da yapılması gerekir. Hal
buki, bu kanun tasarısının muhtelif maddeleriyle birtakım korumalar ve imtiyazlar verilmektedir. 
Nitekim, 38 inci madde müzakere edilirken de arz edilecektir ve birçok maddelerde de Muhterem 
Arkadaşımız Uluç Gürkan Beyefendi defaatle burada ifade ettiler. Tabiî, Sayın Bakan "yoktur" de
se bile, yine burada bunu görüyoruz. 

* Bakın, maddenin (a) bendinde "Bu kanun hükümleri gereğince özelleştirme programına alman 
kuruluşlar..." diyor. Daha özelleştirilmiş değil. Özelleştirildikten sonra, şüphesiz, bunlar, özel hu
kuk hükümlerine tabi olacaktır, "...özelleştirme programına alınan kuruluşlar özel hukuk hüküm
lerine tabi olup, bunlar hakkında varsa kendi kuruluş kanunları ile diğer kanunlarda yer alan bu ka
nuna aykırı hükümler ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanmaz." Şayet, 
bunlar, özelleştirilmemişse -ki, özelleştirilme programındadır- o zaman, özel kanunun, genel kanu
na üstünlüğü, bir hukuk temel kaidesi olduğuna göre, bu bent Anayasaya aykırıdır. Eğer bunlar 
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özelleştirilmiş sayılacaksa, öyle bir yoruma geçebildiysek, o takdirde de "diğer kanunlarda yer alan 
bu kanuna aykırı hükümler uygulanmaz" demek, özel bir şirkete imtiyaz bahşetmektir ki, bu da yi
ne Anayasaya aykırıdır. Ben, bu hususun, bu noktadan, bu zaviyeden de tetkik edilmesinde fayda 
gördüğümü arz ediyorum, bunu hatırlatmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, ayrıca, yine (b) bendinde, ihale usulleri uygulamaları için özel bir yö
netmelik çıkarılacağı ifade edilmektedir. Ben, Sayın Bakana, Başkan vasıtasıyla sual tevcih etti
ğimde "yönetmelik çıkarma hakkını veriyoruz" diye ifade etmiştir. Ben "Niye 2886 sayılı Devlet 
ihale Kanunu çerçevesinde bu ihaleleri yapmıyorsunuz?" diye sormuştum. Nitekim, geçtiğimiz 18 
inci maddenin (C) bendinin (e) alt bendinde, tarif edilen ihale usulleri çerçevesinde "Belirli istek
liler arasında kapalı teklif usulü uygulanır" denilmektedir. Yani, ihaleyi herkese açmayacağız, be
lirli istekliler arasından, istediğimizi çağıracağız demektir; bunun manası budur. . Bu kadar mü
him ve memleketin serveti olan bu varlıkların ihalesinde takip edilecek olan bu yolun, Anayasaya 
da hak ölçülerine de aykırı bir yolda uygulamaya mesnet teşkil edeceğini burada tespit ettiğimizi 
ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, hatırlarsanız, daha önce, 31 inci maddede, Kamu Ortaklığı İdaresinden, 
Sayıştay denetimi, burada verilen bir önergeyle kaldırıldı, Yüksek Denetleme Kuruluna, denetim 
tevdi edildi. Yüksek Denetleme Kurulunun değerli üyeleri ve uzmanlannın sahalannda ne kadar 
değerli elemanlar olduğunu tarife lüzum yok. Ancak, onların, bir hâkim teminatı -Sayıştayda oldu
ğu gibi- olmaması ve icranın, bakanların her an tayin ve azille müdahalelerine maruz kalmaları se
bebiyle, bu kadar mühim işlerin bu şekilde bir denetimle salimen yürütülemeyeceğini ifade etmek 
istiyorum. -

Neticede, endişem odur ki, bugünlerde, bu yıllarda, muhtelif vesilelerle efkârıumumiyeyi fev
kalade tedirgin eden, devletin adaletle ve dürüstlükle yönetildiği hakkında bazı endişelere ve şüp
helere sebep olan birtakım skandallar, birtakım yolsuzluklar burada da devam eder ve hep beraber, 
zaman zaman film reklamlarında gördüğümüz gibi "32 kısım tekmili birden" diye, hiç ardı arkası 
kesilmeyen yolsuzluk uygulamalarını, yolsuzluğa sebep olacak uygulamaları seyreder ve üzün
tüyle bunlann kontrol edilememesinin memlekete vermiş olduğu zararları da idrak ederiz. 

Ben, bunlan bu vesileyle, Muhterem Heyetinize arz edeyim dedim. Hepinizi, hürmetle selam
lanın. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum efendim: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 

edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 
Kanun tasarısının 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin metinden çıkarılmasıyla, 

"bu kanun uyarınca özelleştirme programına alınan kuruluşlar hakkında kendi kuruluş kanunları ve 
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanmaz" şeklinde yeniden düzenlenmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BİLÂL GÜNGÖR (Ankara)-Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
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BAŞKAN- Hükümet?.. -

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK(Tokat)-Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önerge katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Kanun tasarısının 37 nci maddesinin ikinci fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

BAŞKAN- Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BİLÂL GÜNGÖR (Ankara)-Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN- Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK(Tokat)-Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 
Kanun tasarısının 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin son cümlesinin metinden 

çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN- Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BİLÂL GÜNGÖR (Ankara)- Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN-HUkümet?.. 

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

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 
Kanun tasarısının 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci satırında yer alan 

"varsa" ifadesinin metinden çıkarılmasını,arz ve teklif ederiz. 
BAŞKAN- Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BİLÂL GÜNGÖR (Ankara)- Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN-Hükümet?.. 
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DEVLET BAKANI ALÎ ŞEVKİ EREK(Tokat)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Kanun tasarısının 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin Uç ve dördüncü satırların
da yer alan "Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

BAŞKAN-Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BİLÂL GÜNGÖR(Ankara)- Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN-Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK(Tokat)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer Önergeyi okutuyorum: 
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Kanun tasarısının 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "bu maddenin" ibaresinin mad
de metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN-Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BİLÂL GÜNGÖR(Ankara)- Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN-Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)-Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

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

miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 
Kanun tasarısının 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "saklı kalmak kaydıyla" ibare

sinin "hariç" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu? . 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BİLÂL GÜNGÖR (Ankara)- Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN-Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)-Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 
Kanun tasarısının 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "(a) ve (b) bentlerindeki" ifade

sinin "yukarıdaki" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BİLÂL GÜNGÖR (Ankara)- Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN-Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza... 
(RP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Yoklama istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Bir dakika efendim; tespit edelim... 
Ayakta 8 kişi var. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. (RP sıralarından gürültüler) 
ABDÜLLATİF ŞENER(Sıvas)-Yoklama istemiştik Sayın Başkan. 
BAŞKAN- 8 kişi ayaktasınız arkadaşlar. On kişisiniz arkadaşlar. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya)- 10 kişiyiz Sayın Başkan; oturan kişi, 11 kişi. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, gözünüzde kaç tane gözlük var?! 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul)- Senin gözlerin eksik görüyor. 
BAŞKAN- Efendim, 8 kişisiniz. 8 kişi saydım. Arkadaşlarınız oturuyordu. 10 kişi ayağa kal

kacaksınız ayağa. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 
MADDE 38. - 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı T.C. Emeldi Sandığı Kanununa aşağıdaki mad

de eklenmiştir. 
"EK MADDE 71. - Sosyal güvenlik bakımından T.C. Emekli Sandığına tabi bir görevde bu

lunmakta iken, özelleştirme programına alınan kuruluşlara atananlarla, bu kuruluşların özelleştiril
meleri sonucu sermayelerindeki kamu payı % 50'nin altına düşenler ile bunlardan anonim şirkete 
dönüştürülüp dönüştürülmediğine bakılmaksızın satılan veya devredilenlerde T.C. Emekli Sandı
ğına tabi olarak çalışan personelden isteyenlerin Sandıkla ilgileri devam eder. Ancak bu kuruluşla
rın sermayelerindeki kamu payının % 50'nin altına düştüğü tarihten, anonim şirket statüsünde ol
mayanların satışı veya devri tarihinden sonra Sandığa tabi olarak geçen süreler içen emeklilik ik
ramiyesi ödenmez." 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen? 

AHMET SAYIN (Burdur)-Sayın Başkan, görüşülen madde, 38 inci madde mi? 
BAŞKAN- 38 inci maddeyi görüşüyoruz. 

AHMET SAYIN(Burdur)- 38 inci maddede bir yanlışlık var,38 inci maddede düzeltme var. 
BAŞKAN- 38 inci madde basılırken yanlış basılmış, sonra bir düzeltme oldu, düzeltme mad

denin üzerine monte edildi. Size eksik gelmişse özür dilerim. Ayrıca, arkadaşlarımıza da dağıtıl
mış. 

Madde üzerinde gruplar adına; ANAP Grubu adına Sayın Emin Kul, Refah Partisi Grubu adı
na Ahmet Remzi Hatip. 

Şahıslan adına; Sayın Algan Hacaloğlu, Sayın Uluç Gürkan, Sayın Ali Dinçer, Sayın Cevat 
Ayhan söz istemişlerdir. 

Sayın Kul, buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 720 sıra sayılı kanun tasarısının 38 inci maddesi üzerinde 

Grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Görüşlerimi arz etmeden önce, sizleri saygıyla selamlı
yorum. 

Biraz önce oylarınızla geçen 37 nci maddeyle, 2 kere 2'nin, 6 ettiğini (!) oy çokluğuyla karar
laştırmış oldunuz. Bu madde de aynı mahiyette; hemen hemen, 2 kere 2'nin, 6 olduğunu, oylannız-
la tescil edeceğiniz bir madde mahiyetinde; aynı nitelikteki eksiklikler burada da var. Gerçi, 37 nci 
maddedeki kadar korkunç değil; ama.aynı eksiklikte düzenlenmiş bir maddedir. 

Sosyal güvenlik kurumu iştirakçiliği bakımından, özellikle Emekli Sandığına tabi olanların, 
birkısım kuruluşlarda özelleştirme işlemi yapıldıktan sonra, görevlerine devam etmeleri, belli bir 
noktadan sonra, Emekli Sandığı ile ilişkilerinin kesilmesini değil, kendi istekleriyle devam ettiril
mesi imkânını veriyor. Elbette ki, bu, çalışanın lehine bir hüküm, öyle gözüküyor; fakat, bu Emek
li Sandığı iştirakçisi, kendi isteği ile Emekli Sandığı iştirakçiliğine devam edip, prim öderken, yal
nız kendisi adına prim ödemiş olmayacak. Bir de, bunlann adına Emekli Sandığına prim ödeyen, 
bunları çalıştıran işverenler var; yani, kamu işvereni de, Emekli Sandığı iştirakçisi bir memur adı
na, Emekli Sandığına prim ödemektedir. Acaba bu ilişkisi devam ederken, Emekli Sandığına bu 
primi kendisi mi ödemelidir, yoksa, kendisini çalıştıran işveren mi ödeyecektir? 

Eğer Emekli Sandığı ile ilişkisini devam ettiriyorsa, bu devam ettinneden de maksat, Emekli 
Sandığının almak durumunda olduğu işveren hissesiyle, kendi hissesinin tüm primini eğer iştirak
çiye yüklersek, burada, ilişkisini devam ettirmek isteyen iştirakçiye, ağır bir yük tahmil etmiş, yük
lemiş oluruz. Ayrıca, bu yükü göze almayan işçinin, çalışanın, Emekli Sandığı iştirakçisinin, elbet
te ki, belli bir noktada, Emekli Sandığı ile ilişkisini kestikten sonra, Emekli Sandığına tabi olarak 
geçen hizmetleri, kıdem tazminatına da, ileride, müstehak olmayacaktır. Dolayısıyla, burada da bir 
tartışma çıkacaktır. İlişkisini devam ettirmek isteyen ya işvereninin kendi adına ödediği primleri 
Emekli Sandığına ödeme yükünü omuzlarına almak durumundadır veyahut da geçmiş hizmetleri. 
itibariyle, kıdem tazminatı gibi birtakım haklarından da vazgeçmek durumundadır. Yani, bir ta
rafta kırk katır vardır, bir tarafta kırk satır vardır. Bu arada, Emekli Sandığı iştirakçisi, ne yapaca
ğını şaşırıp kalacaktır. 
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Kaldı ki, şöyle bir husus da apaçık göze çarpıyor: Madde metninde, belli şartlar ileri sürüldük 
ten sonra "...Kurumun satışı veya devri tarihinden sonra Sandığa tabi olarak geçen süreler için 
emeklilik ikramiyesi ödenmez" deniyor. Yani, Emekli Sandığı iştirakçisi olarak, Emekli Sandığı 
ile ilişkisini devam ettirse dahi, emeklilik ikramiyesinin, belli tarihten sonra, bir kısmını alamaya
cak durumuna düşecektir. Peki, bu insana emeklilik ikramiyesini kim verecektir? Belki, cevap ola
rak, "O tarihten sonraki hizmetleri kıdem tazminatına müstahak hizmetlerdir; işveren ona kıdem 
tazminatı olarak öder" denilecektir. Belki, genel hükümlerden o husus meydana çıkıyor; ama, böy
le bir hususu sağlayacak bir açıklık da yok. 

Aslında, Sandığa tabi hizmetini, ilişkisini kesmeyerek devam ettiren her iştirakçi, herhangi bir 
şart karşılığı olmadan, emekli ikramiyesinin tamamını emekli olduğu zaman -hizmeti nerede geçer
se geçsin- alması gerekir. Bu emekli ikramiyesinin belli miktarını, yani, özelleştirme işlemi yapıl
dıktan sonraki hizmetine inhisar eden miktarını, belki, onu istihdam eden, onu çalıştırmaya devam 
eden işveren, Emekli Sandığına ödeyebilir; ama, Emekli Sandığı iştirakçisi, bu ikramiyesinin tama
mını Emekli Sandığından almak durumundadır. Aksi halde, doğacak olaylar, sorunlar ve çekişme
ler sonucu, emekli ikramiyesinin tamamından mahrum olmak tehlikesiyle de karşı karşıyadır; çün
kü, Emekli Sandığı ile ilişkisi kesilmeden, Emekli Sandığı kimseye ikramiye ödemez, geçmiş hiz
metlerini değerlendiren bir parayı ödemez. 

Emekli Sandığı ilişkisi belli bir noktada durdurulan, kendi isteğiyle devam eden iştirakçinin, 
geçmişe doğru emeklilikle ilgili hizmetlerinin karşılığı olan ikramiye, o halde nasıl ödenecektir? 
Dolayısıyla, bu madde de eksik tanzim edilmiştir, eksik düzenlenmiştir ve Emekli Sandığı iştirak
çisi bir çalışanın haklarını korumaktan öte -o maksatla getirilmiş gözükse de- yeni sorunlar doğu
racak nitelikte ve içeriktedir. / 

Bu maddenin şu şekilde düzeltilmesi gerekir: Burada sayılan şartlar tekevvün ettikten, meyda
na çıktıktan sonra, Emekli Sandığıyla ilişkisini devam ettirmek isteyen Emekli Sandığı iştirakçisi
nin, hizmetlerine ilişkin ikramiyelerinin belli bir kısmını Emekli Sandığı ödemeli, diğer kısmını yi
ne Emekli Sandığından almalı; ama, Emekli Sandığına, bu ikramiye miktarını, onu çalıştıran öde
melidir. 

Bu madde, ancak bu şekilde düzenlenir ve düzeltilirse işlerliğe kavuşabilir. Aksi halde, ilişki
sini devam ettirmek isteyen Emekli Sandığı iştirakçisi topyekûn mağdur olacaktır. Bu mağduriye
tin, herhalde, oyçokluğuyla tescili 2 kere 2'nin 6 olduğu şeklinde mütalaa edilmemesi gerekir. 

Saygılarla arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kul. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Remzi Hatip; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır. 
RP GRUBU ADINA AHMET REMZİ HATİP (Konya)- Sayın Başkan, değerli üyeler, görü

şülmekte olan Özelleştirme Yasa Tasarısının 38 inci maddesi üzerinde, Refah Partisi Grubu adına 
söz almış bulunuyorum; hepinizi hürmetle selamlarım. 

Muhterem arkadaşlar, tasanda acele bir tanzim vardır. İşte, onun sıkıntılarını burada yaşıyo
ruz. Sayın Kul'un da çok güzel izah ettiği tarzda, madde içerisinde, diğer maddelere paralel çeliş
kiler olduğu gibi, çalışanlara büyük sıkıntılar doğuracak eksik bir düzenleme de bulunmaktadır. 

Esasen, bu kanun tasarısında şunu görüyoruz: Yukarıda, 6 ncı maddeyi "Personel Rejimi" di
ye zikreden tasarı, personel rejimine, bir daha, bir daha yeniden dönmektedir. 
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Şimdi normal maddeleri görüşüyoruz; ama, yukarıda düzenlenmiş olan atamalarla, emeklilik
le ilgili hususlar yeniden düzenlenmektedir. Biraz sonra geçici maddelere geleceğiz, orada da tek
rar personel rejimine dönen maddeler vardır ki, bu, tatbikatta fevkalade büyük sıkıntılara meydan 
verecektir. 

"...emeklilik ikramiyesi ödenmez "diye biten bu maddede kimler söz konusudur; Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi görevde bulunan bir kimse, eğer özelleştirme programına alı
nan kuruluşlara atanırsa veya bu kuruluşların özelleştirilmeleri sonucu, sermayelerindeki kamu pa
yı yüzde 50'nin altına düşerse veya böyle bir kimse, anonim şirkete dönüştürülmeyen bir KİT'e gel
miş de, o KİT de satılmış veya devredilmişse, böyle bir yere gelen kimseler. Bunlara " sen, ister
sen, eskisi gibi, Emekli Sandığına tabi olarak çalışabilirsin" diyoruz. 

Bir kere, bu kimse, kendi isteğiyle gelmiyor; biz, 22 nci maddeye göre, kendisinin arzusuna 
bakmadan ona diyoruz ki, "seni falan yere tayin ettik" Bu, ister kamu dairesi olsun, isterse bura
da olduğu gibi bir KİT olsun; oraya kendi isteğinin dışında tayin ediyoruz. 

İkincisi, bu durumdaki bir kimsenin kendi kabahati değil ki... Tayin olduğa yerde kamu hisse
si yüzde 50'nin altına düşüyor veya anonim şirkete dönüşmüyor; ama, buna rağmen satılıyor veya 
devrediliyor. Bu tarzda, kendi ihtiyarında olmayan bir sebepten dolayı uğrayacağı bir yeni statüde 
deniyor ki, " eğer emeldi olacaksan, bu tarihlerden sonraki kısımlar için sana emekli ikramiyesi 
ödemeyeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, halbuki, burada, daha önce kabul ettiğimiz 22 nci maddede, "...ku
ruluşun özelleştirme programına alındığı tarihte, bu Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen hiz
met sürelerini tamamlamaya en çok 3 (üç) yılı kalmış olanların, özelleştirme işlemleri sonuçlanın
caya kadar nakilleri yapılmaz" deniliyor ve " naklin yapılmaz " diye burada bir kısıtlama getirili
yor. 

Bu konuştuğumuz maddede cebren nakli yapılıyor; ama, diyoruz ki, senin nakledildiğin yerin 
statüsü değişti, Emekli Sandığına girmeyi istedin, eskisi gibi devam edeceksin; ama, sana emekli 
ikramiyesi ödemem. 

Yine, 24 üncü maddede, bakın, nasıl bir terslik var: Özelleştirme programına alınan kuruluş
larda çalışan kimseleri, emeklilikleriyle ilgili sürelerini doldurdukları takdirde, iki ay içerisinde 
emekliliklerini isterlerse, "aferin sana, seni emekli yaparım, her türlü hakkını veririm, artı Özelleş
tirme Fonundan da sana ilave yüzde 30 fark vererek emekli ikramiyeni fazla öderim " diyerek 
emekli yapıyoruz. Burada, kendisini teşvik için ödüllendiriyoruz; ama, görüştüğümüz maddede ise, 
hiçbir dahli olmadığı halde, onu cezalandırıyoruz ve "bundan sonraki süreler için sen emekli ikra
miyesi alamazsın " diyoruz. Peki, bu süre içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığından 
emekli ikramiyesini alamayacaksa, başka nereden alacak?.. Sosyal Sigortalar Kurumundan mı; ha
yır. Neden; çünkü, bir kimse, aynı anda, hem Emekli Sandığına hem Sosyal Sigortalar Kurumuna 
prim ödeyemeyeceğine, bu, kanunen mümkün olmadığına göre, hiçbir şey alamayacak demektir. 
Burada kim kazanacak, kim kaybedecek?.. Burada, memur statüsünde olan kimse büyük kayba uğ
rayacak. Tabiî, bu kaybı, kendisi için bir hayat memat meselesi; bütün bir ömür çalışmış, emekli 
ikramiyesi alıp, belki bir evin ön taksitini ödeyebilecek kadar para elde edebilmek için. Şimdi, bun
dan mahrum kalmayı hiçbir aile reisi istemeyeceğine göre, hakkını da kanun böylece gasbettiğine 
göre, ne yapacak; gidecek avukata, dava açacak, mahkemeye başvuracak, zaten alacağı o ikrami
yenin de mühim bir kısmını böylece dava masraflarına ve avukata ödemek mecburiyetinde kala
cak. 
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îşte, muhterem milletvekilleri, bu sebeple, 38 inci madde malûldür; yanlış ısdar edilmiştir; bu
nun, yeniden Komisyona çekilip görüşülmesi, ondan sonra buraya gelmesi gerekir; yoksa vebal al
tında kalırız. 

Şimdi, muhterem milletvekilleri, bir evvelki konuşmamda şunu misal olarak verdim: Yanlış 
ve acele iş yapıyorsunuz. Şimdi, önümüzdeki tasarı .Türkiye Büyük Millet Meclisine 18 Ekim ta
rihinde gelmiş. Buna mukabil, 21 Ekim tarihinde de, aynı Hükümet, aynı Bakanlar Kurulu, tutmuş, 
bu Özelleştirme Yasa Tasarısından ayrı, Hazine Müsteşarlığı ve Dışticaret Müsteşarlığı diye bir ka
nun tasansı getirmiş. Sanki, iki ayrı Hükümet gibi, biri ötekinden farklı hareket ediyor. Şimdi, bu 
tasanyla, Kamu Ortaklığı İdaresi kalkıyor, Kamu Ortaklığı Fonuda Hazine ve Dışticaret Müsteşar
lığına veriliyor. Halbuki, sizin aynı anda verdiğiniz tasanda, "Hazine Müsteşarlı" ve "Dışticaret 
Müsteşarlığı" diyorsunuz, unvanmı değiştiriyorsunuz. Bana, Sayın Genel Müdür diyor ki, efendim, 
hangi kanun kabul edilecek, belli değil; kabul edilen kanuna göre bunu değiştiririz. Ama, şu anda, 
Hazine Müsteşarlığı ve Dışticaret Müsteşarlığı hakkındaki tasan, ilgili komisyon tarafından alt ko
misyona havale edilmiş, orada görüşülüyor. Şimdi, siz, bu tasanyla, Kamu Ortaklığı Fonunun ida
resini Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına havale ediyorsunuz, öteki tarafta da tasarı var; bu tasa
rıyı inceliyorum; Hazine Müsteşarlığı ile Dışticaret Müsteşarlığının yapacağı işler arasında Kamu 
Ortaklığı Fonuyla ilgili hiçbir hüküm yok. Hükümet burada diyor ki: "Ben, Kamu Ortaklığı Fonu
nun idaresini Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına veriyorum." Aynı anda gönderdiği diğer tasan
da da, Hazine Müsteşarlığı ile Dışticaret Müsteşarlığı müesseseleri, Kamu Ortaklığı Fonunu nasıl 
idare edecek, ona hangi birim bakacak; onlar yazılı değil. 

BAŞKAN- Sayın Hatip, süreniz doldu efendim, toparlar mısınız. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla)- Hal böyle olunca, gelin, gece gündüz demeden çıkarma
ya çalıştığınız şu tasarı yarın başımızı ağrıtmasın, Anayasa Mahkemesinden geri dönmesin. Hep
sinden önemlisi, burada, söz konusu personelin, şu veya bu şekilde, en ufak bir mağduriyete uğra
maması için, gerekli titizliği gösterip, ıslahatı yapıp tasarıyı ondan sonra çıkaralım. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) . 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Hatip. 
Şahsı adına; Sayın Algan Hacaloğlu?.. Yok. 
Sayın Uluç Gürkan, buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakika. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; deniliyor ki: "KİT'ler 

kötü, KİT'lerin tamamı özelleştirilmeden Türk ekonomisi düze çıkmaz, ekonominin bu hale düş
mesinin nedeni de KİT'lerdir." Yetkili ve de etkili kişilerimiz son günlerde devamlı bunları söylü
yorlar. Durum gerçekten böyle ise, KİT'lerin, hiç değilse ekonomideki ağırlıklarının azaltılması ka
çınılmazdır; doğrudur. Bu maddede yaptığınız gibi, memurların, önceki maddelerde yaptığınız gi
bi, işçilerin haklarının da -gasp sözcüğü doğru mu; bilemiyorum- biraz ellerinden alınması, onla
rın mağdur edilmesi, belki ekonominin gereği sayılabilir; fakat, size inanmak gerekirse, sizin, Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunduğunuz 1995 yılına ilişkin ekonomik belgelerinize inanmak ge
rekirse, durum bunun tersidir. "1995 Yılı KİT Programı" diye, bu Mecliste, KİT'lerin finansman 
ve yatırım programlarını planladığınız bir belge var; yani, 1995 yılı için Hükümetin damgasını, 
ağırlığını, onurunu taşıması gereken bir belge var ve bu belgede Hükümetinizin KİT'leriyle ilgili 
değerlendirmeleri de oldukça ilginçtir. 
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Hükümet, bütçenin yanı sıra, 1995 yılı KtT programında, çoğu KÎT'in durumunun hemen iyi
leşmesini öngörüyor. Belki de bu, 5 Aralığa kadar yapacağınız zamlarla ilgilidir; 1994 yılı nasıl ol
sa gitti, gider, gitsin; ama, Aralık ayına yansıması gereken zamlar nedeniyle -bir seçim gailesine de 
girmeyelim- belki bir KİT finansman programına yansımış olan hemen iyileşmedir. 

Bakın, Hükümet, toplam KİT zararlarının, 1994 yılı için öngörülen 95 trilyonluk düzeyinden, 
1995 yılında 15 trilyona ineceğini yazıyor. Bunu nasıl indirecek; bıçakla kesilir gibi nasıl indire
cek; zamlarla; 5 Aralığa kadar -aralık ayına yansıması gerektiği için 5 Aralığa kadar- ilan etmesi 
kaçınılmaz olan zamlarla. Bu zamlar 5 Aralıktan sonraya kalırsa -galiba seçim problemi de ora
dan çıkıyor- istatistik! olarak ocak ayma yansıyor. Burada bir sıkıntı var. 

Bu arada, bu yapacağınız zamlar nedeniyle de, bu yıl 17,6 trilyon olarak hesaplanan özelleş
tirme kapsamındaki KİT'lerin zararını da, 1995'te, trilyondan milyar düzeyine -hem de 100 milya
rın bile altında- 53,8 milyar liraya indiriyorsunuz; beklenti böyle. 

Peki, bu beklentinin, bu öngörünün, bu iyimser tablonun, yapmayı planladığınız seçimlerden 
vazgeçip de yapmayı planladığınız zamlar dışında temeli ne? iki temeli var; iki önlem öngörüyor
sunuz: Birincisi, işçi atmak, özelleştirme yapmadan işçi atmak, özelleştirme kapsamına alınır alın
maz işçi atmak; ikincisi, toplusözleşmede sıfır zam ve kadroları işçi atmak dışında dondurma. Şim
di, bu nokta da, bu maddeyle memurlara getirdiğiniz mağduriyet mantığına, ücretlerle ilgili mantı
ğınıza uyuyor; ancak, mantığınıza uyan bu nokta, KİT programında öngördüğünüz iyileştirme ne
deniyle, biraz problemli ve güvensiz bir noktaya dönüşüyor. 

BAŞKAN- Süreniz doldu, mümkünse, bağlarsanız memnun olurum. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla)-Bağlıyorum. 
Değerli milletvekilleri, şimdi, bu noktada gerçek nedir? KİT'ler, sizin, özelleştirmeyi tartışır

ken veya siyasî polemiklere girerken vurguladığınız gibi, ekonominin sırtında birer kambur mudur; 
yoksa, imzanızı, damganızı taşıyan 1995 yılı KİT programındaki gibi, hemen iyileşecek kuruluşlar 
mıdır? Yanıtı, elbette ki zor; işin içinden çıkması zor bir soru bu. Zor olduğu için de, iş, dönüp do
laşıp, gelip -bu tasarının, bu maddesinde ve benzeri pek çok maddesinde olduğu gibi- işçinin, me
murun, hakkının, gerçekten de -belki ağır bir sözcük, ama- gaspına dönüşüyor. Bu da, herhalde, 
hiçbir iktidar, hiçbir hükümet için, bir onur tablosu sergilemiyor. 

Sağ olun. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Şahsı adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun. 
Efendim, süreniz 5 dakikadır; otomatik cihaz çalışmıyor. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Ara verelim Sayın Başkan. Olmuyor... 
BAŞKAN- Niye?.. İdare ediyoruz işte... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Süreyi çok kısa tutuyorsunuz. 
BAŞKAN- Bu cihaz bundan önce yoktu; hep böyle idare ediliyordu. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-O eskidendi; çağların ötesinde kaldı. 
BAŞKAN-Buyurun Sayın Ayhan. 
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 720 sı

ra sayılı Özelleştirme Kanunu Tasarısının 38 inci maddesi üzerinde söz almış bulunmaktayım. 
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Muhterem arkadaşlar, maddede, özelleştirilen kurumlarda çalışan Emekli Sandığına tabi per
sonelin, özelleştirmeden sonra da Emekli Sandığıyla ilgilerinin devam edeceği ifade edilmektedir. 
Bu ilgi, ne kadar süre devam edecek; bu ilgi sebebiyle işveren primini kim ödeyecek; devlet mi, ça
lıştığı özel sektör mü, bunlar, burada belli değil. 

Değerli arkadaşlar, ayrıca, meselenin bir de şu tarafı var: Siz, bir KİT'i özelleştirmişsiniz -di
ğer özel şirketlerle rekabet etsin, ekonomik çalışsın, kaliteli üretim yapsın diye KİT'leri özelleştiri-
yoruz diyorsunuz- ama, özelleştirdiğiniz bu KİT'e, özel imtiyaz mı bahşediyorsunuz, keyfî bir uy
gulama mı yapıyorsunuz, ihsanı şahanede mi bulunuyorsunuz? 

Şimdi, o KİT'te, o özelleşen firmada birçok personel çalışacak ve o firmanın sonradan işe al
dığı kişiler için; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre, emeklilik keseneği olarak işveren ve 
işçi primi ödenecek ve o firmanın elemanları SSK'ya göre emekli olacaklar, ikramiye ve emekli 
maaşı alacaklar. Ancak, 657 sayılı Kanuna göre, Emekli Sandığına bağlı olarak çalışırken buraya 
nakledilmiş olanlar veya burada, özelleştirmeden önce de çalışıyor olanlar, aynı işyerinde çalışar 
caklar; fakat, bunlar Emekli Sandığı Kanununa göre emekli olacaklar ve herhalde, Emekli Sandığı 
Kanununa göre de sağlık hizmetlerinden faydalanacaklar. Bu, aynı sahada çalışan diğer özel şirket
lere karşı, özelleştirilen KİT'ten doğan bu özel şirketin himayesidir. Buna hakkımız yok. Ayrıca, 
bu farklı uygulama sanıyorum Anayasaya da aykırıdır; çünkü aynı şartlarda çalışan kurumların -
Anayasa Mahkemesinin muhtelif iptallerde ortaya koyduğu ölçülere göre- aynı kanunlara tabi ol
ması gerekir; aynı konum, aynı durum meselesi... 

Biz, KİT'lerle ilgili bu uygulamayı, geçmişte -üzülerek ifade edeyim- Anavatan döneminde 
gördük; bu Hükümet döneminde de bunun devam ettiğini görüyoruz. Hatırlarsanız, 1987'de, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ek 24 üncü maddesine ilave edilen (1) bendiyle, SSK'dan emek
li olanlara ödenen sosyal yardım zammı -ki, bugün bu, aylık 2,5 milyon lira mertebesindedir ve as
garî emeklilik maaşının beş katıdır- KİT'lerden, devlet kuruluşlarından emekli olanlara da ödenme
ye devam edilmekte; yani, KİT'lerin sırtına ilave bir yük verilmekte. Halbuki, özel şirketlerde, özel 
teşebbüste ise, sosyal yardım zammı doğrudan doğruya Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından öden
mekte; ayrıca, bunun. Hazineden tahsil edilip edilemeyişi de Kurumla Hazine arasında bir muva
zaa halinde devam etmektedir. 

Arkadaşlar, bu nasıl bir mantıktır?.. Yani, Türkiye'de onbeş senede olanlar, bunlar... 

Sayın Başkan, vaktim var mı? 
BAŞKAN- 1 dakikanız var. 
CEVAT AYHAN (Devamla)- Teşekkür ederim; toparlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, emekli olanın sosyal yardım zammını; yani, emekli maaşını da KİT'e (ka

mu iktisadî teşebbüslerine) ödeteceksiniz; hükümetler döneminde, bunlara, teknolojik yenilenme
yi, modernizasyonu yasak edeceksiniz; bunların sermayesini artırmayacaksınız; bunları yüksek fa
ize maruz bırakacaksınız, yüksek faize özel bankalardan borçlandıracaksınız; yetki vermeyeceksi
niz; ondan sonra da dönüp diyeceksiniz ki, bunlar ekonomik çalışmıyor. Tamam, biz, özelleştirme
ye karşı değiliz; ama, bunları özelleştirmek için, mutlaka batırıp enkaz haline mi getirmek lazım?! 
Bunu, memleket sevgisiyle, millet malını koruma ölçüleriyle ne ölçüde telif edebiliyoruz, ben, bu
nu, bu Muhterem Heyete sormak istedim; yani, bunların sorumluları vardır. Nitekim... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Toparlar mısınız. 
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CEVAT AYHAN (Devamla)-Bitiriyorum Muhterem Başkan. 

Nitekim, bir değerli bakanımızın, geçenlerde, özel sektöre, iş çevrelerine dönük bir platform
da beyanı şudur: On yıldır, Türkiye'de, kamu kaynakları özel sektöre transfer ediliyor. Bu transfer, 
bu Hükümet zamanında da devam etti; bundan sonra da devam edecektir. 

Bunun adı, devlet eliyle özel kişileri zengin etmektir. Bunun hesabı dünyada da sorulur; ahret
te de sorulur; ama, Fuzulî'nin dediği gibi, "selam verdim, rüşvet değildir diye almadılar hüküm gös
terdim, faidesizdir diye mültefıt olmadılar" üslubuyla cevap verecekseniz, tabiî, bunu da, icranın 
başında, içinde olan hükümetler bilir. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 

Maddeyle ilgili önergeler vardır, geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

720 sıra sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 38 inci maddesiyle değiş
tirilen 5434 sayılı Kanunun 71 inci maddesi üzerinde yapılan değişikliğin son cümlesinin aşağıda 
yer verilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul Abbas Inceayan Rauf Ertekin 

İstanbul Bolu Kütahya 

Feridun Pehlivan Mustafa Kılıçaslan 

Bursa Sakarya 

"Ek Madde 71.- (Son cümle) 
Ancak bu kuruluşların sermayelerindeki kamu payının yüzde 50'nin altına düşmesi, anonim 

şirket statüsünde olmayanların satışı .veya devri sonucu naklen kamu kurum ve kuruluşlarına ata
ması yapılamayanların, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığıyla ilişkileri devam ettirilir ve satış ve 
devir tarihinden sonra Sandığa tabi olarak geçen süreleri için emeklilik ikramiyesi ödenir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 38 inci maddesinin dördüncü satırında yer 
alan "sermayelerindeki kamu payı" ifadesinden sonra gelmek üzere "yüzde 50 ve" ibaresinin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 
Adana Hatay Balıkesir 

A. Yalçın Öğütcan A. Sezai Özbek 
Adana Kırklareli 

Gerekçe: Yapılan bu değişiklikle, kamu payı yüzde 50 olanlar da bu madde kapsamına alın
mış olacaktır. -
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Turgut Tekin 

Adana 

A. Yalçın Öğütcan 

Adana 

Turgut Tekin 

Adana 

A. Yalçın Öğütcan 
Adana 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 38 inci maddesinin beşinci satırında yer 

alan "anonim şirkete dönüştürülüp dönüştürülmediğine bakılmaksızın" ifadesinin madde metnin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Abdullah Kınalı Sami Sözat 

Hatay Balıkesir 
A. Sezai Özbek 

Kırklareli 

Gerekçe: Yapılan bu değişikle madde metninde sadelik sağlanmış olacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 38 inci maddesinin yedinci satırında yer 
alan "Sandıkla" ibaresinin metinden çıkarılarak, yerine "Emekli Sandığı ile" ibaresinin eklenmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Abdullah Kınalı Sami Sözat 

Hatay Balıkesir 

A. Sezai Özbek 
Kırklareli 

Gerekçe: Yapılan bu değişiklikle maddeye açıldık kazandırılmış olacaktır. 

BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, Anayasaya aykırılık önergesi vardır; okutup, önce onu iş
leme koyacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesir<e ve Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 38 inci maddesi, mad
de metni ve tasarının tümü birlikte değerlendirildiği zaman, Anayasanın 5,6,10 ve 18 inci madde
lerine aykırılıklar taşımaktadır. 

Görüşmelerde göz önünde bulundurulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 
Cevat Ayhan 

Sakarya 
Ahmet Remzi Hatip 

Konya 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Hükümet?.. 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Salih Kapusuz 

Kayseri 
Şinasi Yavuz 

Erzurum 

Hüseyin Erdal 

Yozgat 
Mustafa Ünaldı 

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

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya)-Söz istiyorum... 

BAŞKAN-Buyurun efendim. 

Bu arada, Sayın Hatip gelene kadar bir bildirimde bulunmak istiyorum: Sayın Hüsamettin 
Korkutata, Başkanlığa gönderdiği bir tezkerede, Hamdi Üçpınarlar'ın, gündem dışı yaptığı konuş
mada şahsıyla ilgili yanlış beyanda bulunmasından ve müteakiben de, benim ismimi -"zatı âlinizi" 
demekle beni kastediyor- zikredip, "yanlış beyanda bulunmanızdan dolayı" diyerek İçtüzüğün 70 
inci maddesi gereğince söz istediğini belirtmiş. 

Sayın Korkutata şu anda Genel Kurulda yok. Zaten, İçtüzüğün 70 inci maddesine göre, sataş
madan dolayı aynı oturumda söz istenir. Arkadaşımızın biz oturuma ara verdikten sonra bu tezke
reyi gönderdiği sabit olduğundan, bu isteğini yerine getiremiyorum. Bu durumu, Genel Kurula arz 
ediyorum. 

Buyurun Sayın Hatip. 

Süreniz 5 dakika. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya)- Muhterem Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; görüş

meleri tamamlanmış olan 38 inci maddenin, mana ve düzenleniş bakımından, Anayasaya aykırılı
ğı üzerinde verilen önergeyle ilgili konuşmak üzere söz aldım; hepinizi hürmetle selamlıyorum. 

Malum olduğu üzere, bu madde, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi bir görevden, 
özelleştirmeye alman bir kuruluşa, kamu payı yüzde 50'nin altına düşmüş olan bir kuruluşa veya 
anonim şirkete dönüşemediği halde satışı Veya devredilmesi tamamlanan kuruluşlardan birine atan
mış olan bir personel, isterse Emekli Sandığı statüsünü devam ettirebilir; ama, bir şartla; bu takdir
de, böyle bir yerden emekli olmak istediği takdirde, statüsü sona ermiş olan; yani, kuruluşun, satıl
dığı, devredildiği veya devletin hissesi yüzde 50'nin altına düşmüş olduğu tarihten sonraki hizmet
leri için, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığından ikramiye talep edemez, alamaz, diyor. 

Şimdi, burada, fahiş bir şekilde, Anayasa hükümleri çiğnenmiş bulunmaktadır; çünkü, Anaya
sanın 5 inci maddesi, devletin temel amaç ve görevleri arasında, kişilerin ve toplumun, refah, hu
zur ve mutluluğunu sağlamayı saymış; ayrıca, devleti, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmakla, 
insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamakla görevlendirmiştir. 

Bu maddede ne görüyoruz?.. Kendi ihtiyarında olmadan,statüsü değişen bir kimse, kendi dı
şında, tayin olduğu yerin, işverenin şekli değişti diye, o tarihten sonraki hizmetleri için emekli ik
ramiyesi alamayacak. Şimdi, emekli ikramiyesine bel bağlamış bir memur; ne şekilde, hasta olan 
çocuğunun tedaviye devam etmesine, tahsilde olan çocuğunun tahsilini ikmal etmesine, girdiği ko
operatifin taksitlerini ödemeye muktedir olacaktır; bunu, açık bir şekilde, çiğnenmiş görüyoruz. 

Keza, Anayasanın 6 ncı maddesinde, "Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kimse
ye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz" diyor ve de hiçbir kimse ve organın, kaynağını Anayasadan 
almayan bir devlet yetkisi kullanamayacağını söylüyor. Burada, devlet, açıkça,Anayasa aykırı ola
rak -devlet yetkisini kullanarak- diyor ki, "sana ben emekli ikramiyesi vermeyeceğim -niye- çün
kü, çalıştığın yerin statüsü değişti." 

Keza, Anayasanın 10 uncu maddesindeki, herkesin kanun önünde eşit olduğunu ifade eden 
hükme rağmen, bu, kabul ettiğimiz kanun tasarısının 22 nci maddesinde -işine geliyor; çünkü, o im-
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kân verilmiş, başka bir yere nakledilecek- "senin emekli sürenin dolmasına üç sene var, seni nak-
ledemem" diyor. 

Hakeza, yine, bu kabul edilen maddelerden 24 üncü maddeye göre de, özelleştirilmesi karar
laştırılan bir müessede bulunan bir kimseye, "sen emekli olmak istersen, müracaat et, seni emekli 
yapacağım, hem de üstüne, Özelleştirme Fonundan yüzde 30 ilave vereceğim" diyor; öteki KİT'te 
olan bir kimseye de, "senin durumun değişti, çalıştığın yerin statüsü değişti; sen emekli olmak is-
tesen de istemesen de, bundan sonra sana emekli ikramiyesi hakkı tanımayacağım" diyor. 

Anayasanın 18 inci maddesinde ne diyor: "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz." Demek ki, siz, 
emekli ikramiyesine müstahak kılmıyorsunuz; ama, onu zorla çalıştıracaksınız. Peki, nereden ala
cak bu emekli ikramiyesi farkını?.. Emekli Sandığı vermeyecek, nereden alacağını da göstermiyor-
sunuz; demek ki, siz bu zatı, bu memuru zorla çalıştırıyorsunuz, âdeta bir angaryaya sevk ediyor
sunuz. 

Bu gerekçelerle, görüştüğümüz 38 inci maddenin Anayasaya aykırılığını göz önüne almak 
suretiyle, kanun tasarısının bu maddesinin ısdar edilmesini hürmetle arz eder, saygılarımı sunarım. 
(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Hatip. 
Sayın milletvekilleri, önergeyi oylamadan önce yoklama isteği vardır; ancak, çalışma sürem

izin dolmasına da çok az bir zaman kalmıştır. Bu durumda, yoklama isteğini işleme koyduğum 
takdirde, zaten, çalışma süremiz de doluyor. 

Bu itibarla, açılışta yoklama yapacağımı ve yoklama talebinde bulunan sayın milletvekil
lerinin de salonda bulunmaları gerektiğini hatırlatarak; alınan karar gereğince, saat 20.00'de toplan
mak üzere, oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.31 

- © • ' • • • • 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılına Saati: 20.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER: İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa), Abbas İNCEAYAN (Bolu) 

' • ' _ © . 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 39 uncu Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyo
rum. 

TIL-YOKLAMA 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz yasa tasarısının 38 inci maddesi üze

rinde verilen bir önergenin oylanması safhasında yoklama talebinde bulunulmuştu; ancak, çalışma 
süremizin dolması nedeniyle yoklama yapılması olanağı kalmadığından, birleşime ara verilmişti. 

Şimdi, yoklama talebinde bulunan arkadaşların salonda bulunup bulunmadıklarını kontrol 
edeceğim. 

Abdüllatif Şener?.. Burada. 
Şinasi Yavuz?.. Burada. 
Cevat Ayhan?.. Burada. 
İsmail Coşar?.. Burada. 
Salih Kapusuz?.. Burada. 
Ahmet Remzi Hatip?.. Burada. 
Mehmet Elkatmış?.. Burada. 
Ahmet Cemil Tunç?.. Burada. 
Zeki Ünal?.. Burada. 
Hasan Dikici?.. Burada. 
Hüseyin Erdal?.. Burada. 
Yoklamaya başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur. 
Sayın grup başkanvekilleri, ne diyorsunuz?.. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya)-Sayın Başkan, 20.45'te toplanalım. 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, 20.45'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.22 

_ © __ . 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 20:45 
BAŞKAN - Başkanvckili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: Cengiz ÜRETMEN (Manisa), Işılay SAYGIN (İzmir) 

• > O - — • 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 39 uncu Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açı
yorum. 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz yasa tasarısının 38 inci maddesinin 

önergelerinin oylaması sırasında yoklama istenmiş, yapılan birinci yoklamada toplantı yetersayısı 
bulunamadığı için ara verilmişti; şimdi yeniden yoklama yapacağı. 

Buyurun efendim. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır. 

VI. - 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 Ugyulamalarınm 
Düzenlenmesine ve Bazı Kamın ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Teklifi ile Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/1196, 1/773) (S. Sayısı 720) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Sayın milletvekilleri, 38 inci madde üzerinde verilen Anayasaya aykırılık önergesi oylanırken 
yoklama istenmişti. 

Şimdi önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...Etmeyenler...Önerge kabul edilme
miştir. 

- Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun Tasarısının 38 inci maddesinin beşinci satırında yer alan, "anonim şirkete dönüştürü
lüp dönüştürülmediğine bakılmaksızın" ifadesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN-Hükümet?.. 

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

Önergeyi oylarınıza sunuyorum:Kabul edenler...Etmeyenler...Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
720 sıra sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük

münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 38 inci maddesiyle değiş
tirilen 5434 sayılı Kanunun 71 inci maddesi üzerine yapılan değişikliğin son cümlesinin aşağıda 
yer verilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul 

(İstanbul) 

ve arkadaştan 

BAŞKAN- Önergeye Komisyon katılıyor mu? 

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

BAŞKAN-Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz. 
BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının 38 inci maddesinin dördüncü satırında yer alan "sermayelerindeki kamu pa

yı" ifadesinden sonra gelmek üzere " yüzde 50 ve" ibaresinin eklenmesini ara ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

(Adana) 

ve arkadaşları 

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

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

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun tasarısının 38 inci maddesinin yedinci satınnda yer alan "sandıkla" ibaresinin metinden 
çıkarılarak yerine "Emekli Sandığıyla" ifadesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
• • ' - . ( A d a n a ) 

ve arkadaşları 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN- Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

38 inci maddeyi Komisyondan gelen şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... 38 inci madde kabul edilmiştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 39. - 7.3.1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şe

kilde yeniden düzenlenmiştir. 
"Madde 6. - Petrol ile ilgili; müsaade, arama ruhsatnamesi ve işletme ruhsatnamesi alma hak

ki Devlet adına, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına aittir. Ortaklık bu hakkı bizzat veya idare
sine ve sermayesine hâkim olduğu uzman kuruluşlar aracılığı ile kullanır veya bu Kanun hüküm
leri dahilinde bu kuruluşlara devredebilir. 

Bu Kanundaki esaslara uygun olamak şartıyla, sermayelerinde kamu payı bulunanlar da dahil, 
sermaye şirketlerine veya yabancı devletler mevzuatına göre sermaye şirketi niteliğinde bulunan 
özel hukuk tüzelkişilerine müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi verilebilir. 

Kuruluş amacına uygun olmak şartıyla, yukarıda belirtilen tüzelkişilere, ülke ekonomisine ya
rarlı olması halinde, Bakanlar Kurulunca belge verilebilir. Ancak, yürürlükteki mevzuat çerçeve
sinde yapılan özelleştirme uygulamaları sonucu, özelleştirilen kuruluşun devri tarihinde sözkonu-
su belge, kuruluşu devralan özel hukuk tüzelkişilerine devredilmiş sayılır ve belgenin tescili ile bu 
husustaki diğer işlemler Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce yapılır." 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Grupları adına söz talebinde bulunanlar: ANAP Grubu adına Sayın Emin Kul, Refah Partisi 

Grubu adına Sayın Zeki Ünal. 
Kişisel söz talebinde bulunanlar: Sayın Algan Hacaloğlu, Sayın Uluç Gürkan, Sayın Emin 

Kul, Sayın Ali Dinçer ve Sayın Cevat Ayhan. 
Buyurun Sayın Kul. 
Süreniz 10 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul)-Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 720 sıra sayılı kanun tasarısının 39 uncu maddesi üzerin
de söz almış bulunuyorum. Görüşlerimi arz etmeden evvel, sizleri saygıyla selamlarım. 

Tasarının başından beri ve hatta öncesinden beri, görülen odur ki, özelleştirme sonucu elde 
edilecek gelirler, önceden tasarlanan bazı yerlere sarf edilmek üzere elde edilmeye çalışılıyor. Hat
ta, bu tasarının bazı kilit maddelerine, Anavatan Partisi Grubuyla yapılan görüşmeler sonucu, çe
şitli kayıtlar konularak, bu tasavvurlar önlenmek işlenmişse de tasarının 10 uncu maddesiyle Ka
mu Ortaklığı Fonuna aktarma yapılabilmesi kabul edilmiş, 28 inci maddesiyle "Kamu Ortaklığı Fo
nu, Hazinece yönetilecektir" hükmü getirilmiş, bunlara paralel olarak'da bütçe kanunu düzenleme
lerinde bu fonların kullanılacağı açıkça meydana çıkmıştır. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, genel 
gerekçede, "yabancı yatırımcıların ülkemize gelişlerini kolaylaştırmak" olarak nitelenen bu madde 
gerekçesine dayanılarak, şimdi, petrol gibi, çok önemli bir enerji kaynağıyla -Petrol Kanununun 6 
ncı maddesi değiştirilerek- ilgili müsaade, arama, ruhsat verilmesi, işletme ruhsatnamesi gibi hak
ların devredilebilmesi sağlanıyor ve bu işlemlerin hepsi de özelleştirme işlemi olarak dikkate alını
yor. 

Geçmişe doğru şöyle bir bakıp hatırlarsanız, maddede bahsedilen Petrol Kanununun çıkarıldı
ğı tarihlerde, bu Mecliste yapılan çok geniş münakaşaları, birkısım arkadaşlarım açıklıkla hatırla
yacaklardır. Bu münakaşalar, sadece Meclis çatısında da kalmamış, yıllarca Türk kamuoyunu, bi
lim adamlarını meşgul etmiş; siyaset adamları da bu yüzden oldukça geniş bir çatışkanlık içine gir
mişlerdir. 

Şimdi, özelleştirme vesilesiyle, aslında, başlıbaşına görüşülecek bir konu olan Petrol Kanunu 
tadil edilmeye çalışılmakta ve bazı hükümleri ortadan kaldırılmaya gayret edilmektedir. 

Gerçi "kanunun çıktığı tarihlerle bugünkü konjonktür arasında çok fark var" diyeceksiniz; 
haklısınız, dünya değişiyor, doğru, "globalleşme" diye bir slogan var, o tarafa doğru yürünüyor; 
ama, bu, hiçbir zaman, millî kaynaklarımızın elden çıkmasını gerektirecek ölçüde ileriye götürül
memesi gereken bir olgu olarak karşımızda. 

Kaldı ki, değişen dünyada bile şöyle bir baktığımızda gördüğümüz gerçek şudur: Enerjiyi kim 
kontrolü altında tutuyorsa, hangi güçler kontrolü altında tutuyorsa, dünya hâkimiyeti onların elin
dedir. Yakın bir zamana kadar, büyük komşumuz eski Sovyetler Birliği, dünyada üretilen enerjinin 
büyük bir kısmını elinde tutuyordu ve müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri de dünyada üreti
len enerjinin çok büyük bir kısmını elinde tutuyordu. 

Bu iki büyük güç, dünyadaki ekonomik ve siyasî hayata yön veren ve hâkim olan güçler ha
lindeydi. Demek ki, enerjiyi kim kontrol ediyorsa ve enerji üretimini kim elinde bulunduruyorsa, 
aslında dünyadaki ekonomik.ve siyasal gücü de o elinde bulunduruyor. 

Bugün, fakir Ortadoğu ülkelerinin bu kadar önemsenmesinin sebebi nedir; bir İran'ın bu kadar 
önemsenmesinin, bir Suudi Arabistan'ın, Kuveyt'in bu kadar önemsenmesinin sebebi nedir; çünkü, 
birtakım enerji kaynaklarının bu alanda ve bu bölgede yoğunlaşması, dünyadaki hâkim güçlerin 
dikkatini bu bölgelere, bu noktalara, bu ulusların üzerine çevirmesine sebep olmuştur. Hatta, Birin
ci Dünya Savaşından sonra, sık sık kürsüden söylenen misakımillî sınırlarının -ki, şu andaki sınır
larımız misakımillî sınırı değildir; çünkü, Musul ve Kerkük içinde yoktur- Lozan'dan sonra müna
kaşası yapılmış ve bazı sınırlarımız cetvellerle çizilmiştir. 

Bu, cetvelle çizim yapılan sınırlarımızın çizilmesinden önce, bu alanlarda araştırmalar yapıl
mış, petrol sahaları tespit edilmiş ve büyük bir savaştan sonra, Türkiye bağımsızlığını kazandığın-
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da "Musul ve Kerkük, yüzölçümü olarak Türkiye'ye katılsa ne olur, katılmasa ne olur" diye düşü
nürken, Musul ve Kerkük büyük bir mesele olarak ortada kalmıştır. 

Bu bile bize gösteriyor ki, dünya devletleri, güçlü devletler, enerji kaynaklarının üzerinde 
önemle durmaktadırlar. İşte, bizim Petrol Kanunumuz, petrolümüz gibi, ulusal bir enerji kaynağı
nın ulusal seviyede muhafazasını, kontrolünü ve denetimini elimizde bulundurmaya yönelik bir ka
nun olarak karşımızdadır. 

Şimdi, bir özelleştirme vesilesiyle, bu kanunun belli bir maddesini bir maddenin içine sıkıştı
rıp ruhunu zedeleyecek şekilde bir işleme tabi tutmak, herhalde özelleştirmeyle bağdaşacak bir un
sur olmasa gerektir. Dolayısıyla, bu maddenin düzenlenmesinde fevkalade itina edilmesi lazımdır. 
Hatta, yer almaması lazım gelirken, bu madde, kanun tasarısında yer almıştır. 

Petrol Kanunu -eğer değiştirilecekse- özelleştirme konusuyla ilişkilendirilmeden evvel, başlı-
başına, Mecliste münakaşa edilip, tartışılması gereken ve ondan sonra, bu gibi önemli hükümleri 
de ona göre değiştirilmesi lazım gelen bir kanundur 

Bu değişikliğin kanunda yer almamasını temenni ediyor, diliyor; saygılarımla görüşlerimi arz 
etmiş oluyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kul. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Zeki Ünal; buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakika. 
RP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL (Karaman)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 720 sı

ra sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısımn 39 uncu maddesi üzerinde, Refah 
Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz etmek üzere söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle, hepini
zi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 40 inci madde, Petrol Yasası değişikliğiyle ilgili olduğu için, yasanın 
tarihi seyrine kısaca göz atmak istiyorum. Bilindiği gibi, petrol konusunda, cumhuriyet döneminde 
ilk yasal düzenleme, 1926 yılında çıkarılan 792 sayılı Petrol Kanunuyla yapılmıştır. Romanya Pet
rol Kanunu esas alınarak hazırlanan 792 sayılı Petrol Kanunu, 1954 yılına kadar Türkiye'deki pet
rol faaliyetlerini düzenlemiştir; ancak, bu yasayla, petrol istikşaf, arama ve işletmesine dair birçok 
husus hükme bağlanmamıştır. Tek yetkili hükümettir, yasada bu açıkça bellidir; ama, petrol arama 
ve işletmesiyle ilgili görevi üstlenecek bir kurum olmadığı için, 1930 yılına kadar herhangi bir fa
aliyet gösterilememiştir. 

' Bu eksiklik, 1933 yılında 2189 sayılı Kanunla, Petrol Arama ve İşletme İdaresinin kurulmasıy
la giderilmiştir. Gerçekte, gerek personel ve gerekse teçhizat yönünden oldukça yetersiz bulunan 
bu kuruluş, ilk sondaj faaliyetini 1937'de Mardin'in Başpircn mevkiinde açtığı 1 327 metrelik ku
yuyla gerçekleştirmiştir; ancak, açılan bu ilk kuyu, kuru olarak terk edilmiştir. 

1935 yılında 2804 sayılı Kanunla Maden Tetkik Arama Enstitüsünün kurulmasıyla birlikte 
petrol sahasında önemli bir adım atılmıştır. Gerçekten, Maden Tetkik Arama çalışmaları, meyvesi
ni vermiş, 1948 yılında açılan Raman - 8 Kuyusuyla keşfedilen Raman sahası, Türkiye'de, ilk, üre
time uygun petrol sahası olmuştur. Yine 1951 yılında, Maden Tetkik Arama Enstitüsü tarafından 
açılan Garzan -2 Kuyusuyla keşfedilen Garzan sahası, ikinci ekonomik petrol sahası olmuştur. 
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1954 yılında kabul edilen 6326 sayılı Petrol Kanunuyla, Türkiye, petrol tarihinde yeni bir dö
neme girmiştir. Bu kanunun hazırlanması işi, Amerikan hükümetinin tavsiyesiyle 1952 tarihli İsra
il Petrol Yasasını lıazıriamış olan hukukçu ve Jeolog Mister Max Ball'a verilmiştir. 21 Mayıs 1955 
tarihinde kabul edilen 6558 sayılı Kanunla, 6326 sayılı Kanunun bazı maddelerinde yabancı ser
maye lehine birtakım değişiklikler yapılmış; ancak, beklenen sonuç yine elde edilememiştir. 

6326 sayılı Yasada, 6987 sayılı Yasayla, yapılan değişiklikle, ithal petrolün nakli, rafine edil
mesi, petrol ürünlerinin yurt içinde pazarlanmâsı konularında bazı düzenlemeler getirilmiştir. 

6327 sayılı Yasayla da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kurulmuş ve Maden Tetkik Ara
ma Enstitüsünün devlet adına yürüttüğü arama ve üretim faaliyetleri Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığına devredilmiştir. 

1973'te 6326 sayılı Yasada değişiklik yapan 1702 sayılı Petrol Reform Yasasıyla ikinci dönem 
sona, ermiş, yeni bir dönem başlamıştır. Özellikle 1973'ten sonra hükümetler, 1974 ve 1979 yılla
rındaki petrol krizlerinin ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek ve yerli petrol 
üretimini artırmak için çaba harcamışlardır. 

1980'de tüm ihracat gelirlerinin petrol ithalatını karışılayamaz duruma gelmesi, sıkıntının bo
yutlarını ortaya koymuştur. Şimdi de yeni bir düzenlemeyle petrol konusundaki handikaplar gide
rilmeye çalışılmaktadır. 

Bu yasa tasarısının 39 uncu maddesi, daha açık ifâdeyle 7.3.1954 tarihli 6326 sayılı Yasanın 
yeniden düzenlenen 6 ncı maddesiyle, sermayenin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya do
laylı olarak devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının iktisap ettikleri ruhsatlar için getirilen 
sınırlamalarla, söz konusu kanunun 60 inci maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde belge veril
mesine ilişkin sınırlamalar kaldırılmakta, özel hukuk tüzelkişilerinin söz konusu belgeleri almaları 
kolaylaştırılmaktadır. Böylece, gerek yabancı yatırımcıların ülkemize gelişlerini kolaylaştırmak ge
rekse bu kişilerin ülkemize yapacakları yatırım miktarını artırarak, ekonominin canlanmasına kat
kıda bulunma ve özelleştirmeden beklenen faydayı sağlama amaçlanmaktadır. 1920'lerde, 1950'ler-
de çıkarılan yasalarla, günümüzün değişen ve gelişen şartları içerisinde petrolün problemlerini çöz
mek mümkün değildir. 

Bu kabil düzenlemeleri önemli gelişme olarak kabul etmekle beraber, antikartel yasalar çıka
rılmadan, tekelleşmeyi önleyecek tedbirler alınmadan, yabancı sermaye karşısında ülke çıkarları 
korunmadan, ileride bazı sıkıntıların yaşanabileceğini burada belirtmekte fayda görüyorum. 

Petrol meselesinin, yasal düzenlemelerin de ötesinde gündeme alınması gerektiğine inanıyo
rum; çünkü, ülkemiz, petrol bakımından dışa bağımlı bulunmakta ve tükettiği petrolün yüzde 86'sı-
nı ithal etmek zorunda kalmaktadır. 

Dış politikada, ülkemizin menfaatlan neyi gerektiriyorsa o yönde karar almak lazım gelmek
tedir. 

Ortadoğu savaşını, bağımsız bir devlete yaraşır üslup içinde değerlendirmek lazımdır. Orta
doğu savaşı neticesinde Türkiye'nin kayıpları, maalesef çok büyük olmuştur ve Sayın Başbakanın 
ifadesine göre, geçen üç yıllık bir zaman içerisinde toplam kayıp 20 milyar dolar civarındadır. 

Değerli milletvekilleri, şu anda, Türkiye'deki petrol kaynakları sınırlı olduğu için, konu üze
rinde hassasiyetle durulması lazım geldiği kanaatinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. 

1991 yılında yapılan tespitlere göre, Türkiye'nin yerinde toplam rezervi 8,3 milyar varildir; an
cak bunun yüzde 11 -13 'lük bir bölümü üretilebilir niteliktedir. 
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1991 yılındaki tespitlere göre, üretilebilir rezervimiz 872 milyon varildir. Yılda 25 milyon ton 
hampetrol tüketiyoruz; yani,şu andaki rezervimiz bize 5,5 yıl yeter. Kaldı ki, bir yılda ancak 3.6 
milyon ton üretim yapabiliyonız. Üretim de giderek düşmektedir. İthalatımız ise, 21 milyon 450 
bin tondur. Hampetrol talebimiz ise, 1993 yılında 25 milyon 632 bin ton iken, 1994 yılında tahmi
ni olarak gerçekleşme 25 milyon 50 bin ton olarak görülmektedir. 1995 yılındaki hedef ise, 26 mil
yon 300 bin tondur. 

Hampetrol üretimimiz, maalesef giderek düşmektedir. 1993 yılında 3.8 milyon ton, 1994 yı
lında 3.6 milyon ton petrol üretimi gerçekleşmiştir. 1995 yılı gerçekleşme hedefi ise, 3,5 milyon 
tondur. Onun için, petrol kaynaklarımızın daha rantbl ve rasyonel bir şekilde araştırılması ve üze
rinde ciddî bir şekilde durulması lazım geldiği kanaatindeyiz. 

Her şeyden evvel, bugün, Türkiye, Ortadoğu ülkeleri arasında, gerek tarihi gerek kültürel yö
nü itibariyle ağırlığı olması lazım gelen bir devlettir; ancak, 1990 yılıyla beraber ortaya çıkan pet
rol krizi dolayısıyla, Türkiye gerekli ağırlığını hissettirememiş ve her şeyden evvel Batı'nın petrol 
kaynaklan üzerinde oynamış oldukları oyunu sezememiştir. 

Şu anda elimde bulunan bazı belgeleri incelediğimizde, esas itibariyle, dünyadaki petrol kay
naklarının, rezervlerin 10 yıl içerisinde biteceği görülmektedir. Meselâ 1992 yılı itibariyle, Ameri
ka'nın 9,5 yıllık bir rezervi kalmıştır, Kanada'nın 9,5 yıllık rezervi kalmıştır. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya)- Sayın Başkan, divan eksik. 
BAŞKAN- Arkadaşımız şimdi müsaade aldı; iki dakika sonra gelecek. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya)-Ara verin efendim... 
BAŞKAN- Efendim, çağırıyoruz; gelecek şimdi. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri)- Bugün gelir mi Sayın Başkan?!. 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Ünal, size ek süre veriyorum; konuşmanızı bitirin efendim. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla)- Değerli arkadaşlar, elimizdeki son bilgiler, maalesef, şu anda, dün

ya petrol rezervlerinin sınırlı olduğunu göstermektedir. Aslında, 1990 yılında petrol savaşının çık
masına sebep olan Amerika'nın elinde, o yıllarda daha az bir rezerv vardı. Amerika, Kuveyt ile îrak 
arasındaki savaştan istifade etmek suretiyle Ortadoğu'ya gelmiş ve 1991 yılından beri, Ortado
ğu'dan hampetrol kaynaklarını çekmek suretiyle, kriz mağaralarını beslemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, kriz mağaraları, yer altındaki hampetrol kaynaklarını tüketmesi nede
niyle, yer altında meydana gelen boşluklardır. Amerika, 1991 yılından itibaren, o kriz mağaraları
nı doldurmaktadır. Bir Amerika ki, bugün, bir günde 2,5 milyon ton petrol tüketmektedir. 2,5 mil
yon ton petrol tüketen bir Amerika'yla, Türkiye'nin üretimini mukayese ettiğimiz zaman, Türki
ye'nin bir yılda üretmiş olduğu petrolü, Amerika'nın, tam 35 saatlik bir zaman içerisinde tükettiği
ni görürüz. 

1991 yılı itibariyle, dünya petrol tüketimine göz attığımızda, Amerika Birleşik Devletlerinin, 
dünya petrolünün yüzde 12'sini ürettiği halde, yüzde 24'ünü tükettiğini görmekteyiz. 3 milyar 141 
milyon varilin 774 milyon tonunu Amerika Birleşik Devletleri tüketmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Ünal* lütfen, son cümlenizi söyler misiniz; rica ediyorum; size çok fazla ek 

süre verdim efendim; buyurun. 
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ZEKÎ ÜNAL (Devamla)- Teşekkür ediyorum, sağ olun. 

Değerli arkadaşlarım, bu rakamları vermekteki amacım şudur: Türkiye'nin elindeki petrol kay
nakları sınırlıdır ve Türkiye dışa bağımlıdır. Petrol ihtiyacımızın yüzde 86'sını ithal ettiğimize gö
re, petrol üreten komşu ülkelerle, durumumuzu düzeltmemiz lazımdır. Bazı senaryolarda, on yıl 
sonra, sırf petrol yüzünden, maalesef, dünyada bir savaşın patlak vereceği ifade edilmektedir. Bü
tün bu siyasî, askerî ve ekonomik konjonktürü dikkate almak suretiyle, Türkiye'nin, gerek iç gerek
se dış politikasını, bir düzene sokması lazımdır. Benim ümit ve temennim odur ki, Hükümet, bu 
söylediklerimizden gerekli hisseyi alır ve dış politikasında da, bağımsız ve Türkiye'nin onuruna ya
kışır bir siyaset güder. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Ünal. 
Konu çok önemli olduğu için size fazla süre verdim Sayın Ünal... 
ZEKİ ÜNAL (Karaman)- Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Şahsı adına, Sayın Algan Hacaloğlu; buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakikadır. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşülmekte olan 
Özelleştirme Yasa Tasarısının 39 uncu maddesi üzerinde, şahsım adına söz almış bulunuyorum; he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Şu anda, Anayasa Komisyonunda görüşülmekte olan seçim yasası teklifleri üzerinde yapılan 
görüşmelerde, bir Doğru Yol Partili değerli sözcü "sabahlara kadar, saat 02.00'lcre kadar Özelleş
tirme Yasa Tasarısını görüşüyoruz, rejimi kurtarıyoruz" dedi. Bu madde üzerinde düşünürken, re
jimin kimler için kurtarılmakta olduğunu, gerçekten, düşünmek gerektiğini düşündüm. Bunu, bu
rada, altını çizerek, sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, bilindiği gibi, on yıllardır, petrol üzerine kavgaların yapıldığı, 
harplerin, bölge savaşlarının, petrol üzerindeki talepler etrafında oluştuğu, sınırların petrol rezerv
leri çerçevesinde çizildiği bir coğrafyada bulunmaktadır. 1954 yılında, dönemin liberal politikala
rı sürecinde, Demokrat Parti döneminde çıkarılan Petrol Yasası, o günden bugüne, petrol arama 
sektöründe, petrol istihraç (çıkarma) sektöründe karma bir yapı oluşturmuş; ancak devletin kontro
lünü, bu alanda faaliyette bulunan devlet şirketinin öncülüğünü daima gözetmiştir. O günden bu
güne açılan kuyular incelendiği zaman, o günden bugüne bulunan rezervler değerlendirildiği za
man, şu tespiti yapıyoruz: Kuyuların çok büyük bölümü ulusal şirketimiz tarafından açılmış, bulu
nan rezervlerin çok büyük bölümü ulusal şirketimiz tarafında bulunmuş. Evet, Shell, katkı sağla
mış; bir dönem, diğer yabancı şirketler katkı sağlamış; ama, lütfen, gidiniz, istatistiklere bakınız, 
rakamlar TPAO'nun ve ulusal şirketlerin katkılarını çok açık ortaya koyacaktır. 

Son olarak Adıyaman'da bulunan rezervlerle, son yıllarda düşmekte olan petrol üretiminde bir 
kıpırdanma oldu. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de petrol rezervleri düşünüldüğü kadar yüksek değil. Türki
ye'de, tuz tabakası yükseldiği için, çevre ülkelerdeki mevcut rezervleri, bugüne değin, ülkemiz top
raklarında bulamadık; ama bilinen bazı ipuçları var: Hakkâri'nin kuzey bölgesinde, Doğu Karade
niz'de ve Tuz Gölü'nün derinliklerinde petrol potansiyelinin hâlâ yüksek olduğu dşünülmektedir. 
Bu bölgelerde -özellikle Hakkâri'de- henüz istikşaf çalışmaları yapılmamış; Karadeniz'de ve Tuz 
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Gölii'nde derin sondaj çalışmalanna girişilnıemiştir. Buradan, şunu söylemek istiyorum: Bundan 
sonra, Türkiye'de rezervlerde ciddî bulgular ya rasgele kapanların yakalanmasıyla veya bilinçli ara
ma ve istihraç çalışmalarının, üretim çalışmalarının bir ulusal politika olarak siirdürülmesiyle 
mümkündür. Bunu, piyasa ekonomisinin kuralları içinde, özel şirketlere rasgele bırakamazsınız. 
Getirilen bu maddeyle, yabancı şirketlere belirli sınırlamalar ve kontrolla devredilen yetkiler, bir 
anlamda tümüyle kaldınlabilmektedir. Bu yasa tasarısında stratejik bir KİT olarak tanımlanan; an
cak, bu tanımıyla yüzde 100 özelleştirilmesi de öngörülebilen TPAO, günün birinde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Hacaloğlu, lütfen konuşmanızı bağlar mısınız... 

Buyurun. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla)- ...günün birinde bu yasa çerçevesinde tümüyle özelleşti
rildiğinde, devletin elinde, bu alandaki ulusal politikaları izleyebilecek bir kuruluşu kalmayabile-
cektir. Hele Türkı cumhuriyetlerle geliştirmeye çalıştığımız petrol faaliyetlerinde, yabancı şirketler 
ve özel şirketler yanında, bugünkü TPAO'nun işlevini, öncülüğünü gözardı eden bir anlayışı, ulu
sal politikalarla bağdaştırabilmek mümkün değildir değerli arkadaşlarım. 

Daha dün veya evvelki gün, televizyonlarda, TPAO'nun, yılların deneyimi sonunda elde etti
ği teknolojik birikimle, Mısır'da gerçekleştirdiği arama faaliyetleri sonucu elde ettiği üretimin Tür
kiye'ye getirilişinin törenlerini yaptık, onu kutladık, onu ulusal televizyonumuzda yayınladık; ama 
şimdi, bu yasa tasarısıyla bu kuruluşun idam fermanım çekebiliyoruz... İşte, ben bunu kesinlikle 
içime sindiremiyorum ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin çoğunluğunun da içlerine sindi
rebileceklerini zannetmiyorum. 

Bu duygularla, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 
Sayın Uluç Gürkan; buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakikadır. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; inanın, kürsüye çıkana 

kadar, görüştüğümüz yasa tasarısının bu maddesini defalarca okudum ve yanılmayayım diye, kür
süye çıkmadan evvel son kez bir daha okudum. Bu maddeyi defalarca, inatla ve ısrarla okumamın 
gerekçesi de şuydu : Bu maddenin, bu yasa tasarısıyla ilgisi ne; işte bunu bulmaya çalıştım; ama 
bir ilgisi yok. Bakın, ilgisinin olmadığı da nereden belli: Elimizdeki yasa tasarısının bir gerekçe 
kısmı var ve bu maddeyle ilgili gerekçede, "Petrol Kanununun 6 ncı maddesi yeniden düzenlenmiş, 
sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolayısıyla Devlete ait olan kamu kuruluş 
veya ortaklıklarının iktisap ettikleri ruhsatlar için getirilen sınırlamalar kaldırılmış" deniyor. Yani, 
tasarımız özelleştirme; ama, biz, kamu kuruluşlarının ruhsat edinmesiyle ilgili sınırlamayı kaldırı
yoruz... Şimdi, burada bir çelişki var. 

Yine, bu gerekçede, "Petrol Kanununun 60 inci maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde, 
belge verilmesine ilişkin sınırlamalar kaldırılarak, özel hukuk tüzelkişilerinin söz konusu belgeleri 
alması kolaylaştırılmıştır" deniyor. Bunun da, bu Özelleştirme Yasa Tasarısıyla ilgisinin olmama
sı lazım; başka bir yerde olması lazım. Yarar görüyorsanız, doğrudan Petrol Kanununda bir deği
şiklik getirirsiniz belki; Çok vahim bir madde; milliyetçiliği ağzından düşürmeyen insanların çok 
dikkat etmesi gereken bir madde. 
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Bir hüküm daha var gerekçede : "Böylece, gerek yabancı yatırımcıların ülkemize gelişlerini 
kolaylaştırmak ve gerekse bu kişilerin ülkemize yapacakları yatırım miktarını artırarak ekonomi
nin canlanmasına katkıda bulunmak (yabancı sermayenin gelmesine katkıda bulunmak) ve böyle
ce, özelleştirmeden beklenen faydayı sağlamak amaçlanmıştır." Baştan beri diyoruz, Anayasa 
Mahkemesi de diyor iptal kararlarında, "özelleştirmeyi yabancılaştırmaya çevirmeyin" diye. Ya
bancılaştırmaya çevirdiğiniz özelleştirmeden algıladığınızın, anladığınızın, yalnız ve yalnız yaban
cılaştırma olduğunu, böylece, gerekçede itiraf ediyorsunuz. Bunun, bu tasanyla bir ilgisinin, bir 
bağlantısının olmaması gerekir. 

Değerli arkadaşlar, bakın, iyi niyetle açıklanabilecek bir hüküm değil; şeffaftır, her şeyi açık
tır, anlamı kendi içinde belirgindir diyebileceğiniz bir madde değil. Şunu yapıyorsunuz: Sermaye
sinin yansından fazlasına kamunun sahip olduğu kuruluşlara petrol arama ruhsatı vermeyi kolay-
laştınyorsunuz; sonra da, ruhsat verdiğiniz bu kuruluşlan özelleştirerek, bir petrol belgesi almış 
olarak bırakmış oluyorsunuz. Bunu doğrudan yapın; böyle, özelleştireceğiniz kamu kuruluşları 
eliyle yapıp da vicdanınızı akladığınızı zannediyorsanız, yanılıyorsunuz. Eğer, cesaretiniz varsa, 
vicdanlannızı aklayabiliyor, kendi gruplannızın milliyetçi duygulannm tahrik olmayacağına güve
niyorsanız, bunu doğrudan yapın; böyle, gizli kapaklı yöntemlerle yapmayın. Sermayesinin yarı
sından fazlası devlete ait, henüz özelleştirme kapsamında olmayan bir kamu kuruluşuna, petrolle 
ilgisi bulunmayan, petrol arama niyeti olmayan kuruluşlara verin ruhsatı, sonra özelleştirin ve Ba
kanlar Kurulu eliyle verdiğiniz belgelerin hepsini meşru sayın... Böyle hukuk olur mu, böyle iyi ni
yet olur mu, böyle ulusalcılık, böyle milliyetçilik, bir ülkenin doğal kaynaklanna böyle duyarlılık 
olur mu?!.. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Bu Hükümet zamanında olur. , 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- Yani, olmaması gerekir, hiçbir hükümet zamanında olma
ması gerekir, adının üstünde Tükiye Cumhuriyeti yazan hiçbir hükümet döneminde olmaması ge
rekir; yani, şu maddeyi, Meclisin, biraz duyarlı, ulusalcılığa, milliyetçiliğe, ulusal onura, ulusal gu
rura, ulusal değerlere biraz duyarlı davranıp... 

BAŞKAN- Sayın Gürkan, süreniz doldu efendim. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla)-... ciddî olarak düşünmesi gerekir; yani, böyle bir maddeyi 

geçiren bir Meclisin mensubu olarak, yann çocuklarımıza hesap veremeyiz. 
Bu anlayışla, ben de, Sayın Algan Hacaloğlu gibi, iyi niyetli olmak ve hiç olmazsa, bu, özel

leştirmeyle doğrudan ilgisi olmayan, gerekirse Petrol Kanununda yeniden uzun boylu düşünerek 
yapabileceğimiz bir değişiklik diyerek, İktidar Partileri Gruplannın da, biraz ulusalcı, milliyetçi 
bir anlayışla el kaldıracaklarını ummak istiyorum. 

Sağ olun. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Evet, madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
Sayın Bakan, bu konuşmalara herhangi bir cevabınız olur mu efendim; arkadaşlarımız ciddî 

iddialar ileri sürdüler; çünkü, tasarının bu maddesi çok önemli?.. 

DEVLEr BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Kısaca açıklayalım. 
Bu maddenin, böyle ulusalcılıkla, milliyetçilikle falan alakası yoktur. Tabiî, arkadaşa soruyo

ruz, ne zamandan beri milliyetçi ve ulusalcı oldular; hangi icraatlarıyla ulusalcı oldular ki, Yüce 
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Meclise bu şekilde hitap ettiler; gerçekten, geçmişe baktığım zaman bunu anlamakta güçlük çeki
yorum. 

Şimdi, bu madde olmasaydı, birtakım rafinerilerin, petrol arama ruhsatı olan -biliyorsunuz, 
Türkiye'de Shell, Mobil ve birkaç şirkete verilmiştir- şirketlerin dışında başka bir müşteriye pazar
lama hakkını elde edemezdiniz. Bugün, sadece dar bir çerçevedeki petrol arama ruhsatı olan bir kit
le dışında da, bu kuruluşların, pazarlanması imkânını veren böyle bir madde, ulusalcılıktır, milli
yetçiliktir. Yani, sadece tekelci bir kitleye malınızın arzı mı milliyetçiliktir, yoksa malın herkese 
arzı mı milliyetçiliktir; bunu anlamak mümkün değildir. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul)-Rekabete açıyor. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Rekabete açmak, daha çok 
müşteriye hitap etmek, ulusalcılığın ve milliyetçiliğin ta kendisidir. Arkadaşım, herhalde konuyu 
tetkik etmek zahmetine katlanmamış, buradaki teknisyenlere sormamış. Zaten, bütün konuşmala
rında bu kadar yüzeysel olduğunu, buradan, hayretle izliyoruz; onun için de daha önceki konuşma
larına cevap vermek lüzumunu hissetmedik; ama, şimdi, konunun boyutları dolayısıyla, yerimiz
den, konuya bu şekilde açıklama getirmeyi faydalı gördük. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Gürkan. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, arkadaşa sorarız, ne zamandan beri... 
BAŞKAN- Arkadaş değil, Sayın Bakan o. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Arkadaş kim?!. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Bakan, herhalde bana hitaben... 
BAŞKAN- Yok, genel konuştu efendim. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Hayır efendim, bunu "genel" diye geçiştiremezsiniz. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Ya ona ya bana... 
BAŞKAN- Efendim, konuşanlara cevap verdi... Neyse... 

Buyurun. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)-Sataşma nedeniyle cevap hakkı istiyorum... 
BAŞKAN- Hayır, sataşma yok Sayın Gürkan. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, benim ulusalcılığımı hiç kimse yargılayamaz, 
sorgulayamaz; geçmişimi de kimse yargılayamaz, sorgulayamaz. Siz, de bu tasarıyı çok çabuk ge
çireceğim niyetiyle bunu görmezlikten gelemezsiniz. Bu, gayet açıktır. Süremi de... 

BAŞKAN- Sayın Gürkan, zaten kendi düşüncenizi açıkladınız... 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Hayır, ben açıklamadım. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Sayın Başkan, arkadaş gayet haklı. . 

BAŞKAN- Efendim, bir dakika... Rica ediyorum... 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Hayır efendim! Ben süreyi de istismar etmeyeceğim; ama, bu 

olayı geçiştiremezsiniz. 
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BAŞKAN-Hayır, ne yönden?!. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Burada ağır bir itham altındayım. 

BAŞKAN-Efendim, anlamadım; size Sayın Bakan ne dedi ki?!. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- "Arkadaşımız ne zamandan beri ulusalcı oldu" dedi. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Daha ne diyecek Sayın Başkan, daha ne diyecek?! 

BAŞKAN- Bir dakika efendim... Bir dakika... 

Sayın Bakan, ben farkına varmadım; ne demiştiniz? 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Sayın Başkan, benim konuş
mam sadece buradalci konuşmaya racidir. Buradaki konuşmada Meclise hitap edilmiştir; ben de, 
Yüce Meclisin hakkını savunuyorum. Burada Hükümeti de almadım. Yüce Meclise hitap edilmiş
tir. Bu, milliyetçilikle bağdaşmaz; bu, ulusalcılıkla bağdaşmaz dediler. Arkadaşımız, Yüce Meclis
le bağdaştıramamış. Benim de söylediğim şu: Yüce Meclisin milliyetçiliğiyle bu tasarının bu hük
mü bağdaşır. Bunun, arkadaşın ne geçmişiyle ne geleceğiyle ne de buradaki sözleriyle alakası var
dır. 

BAŞKAN-Sizinle ilgili bir şey yok Sayın Gürkan. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Benimle doğrudan ilgili! 

BAŞKAN-Hayır efendim. 
Maddeyle ilgili önergeler vardır; okutuyorum... 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)-Hayır!.. Benimle ilgilidir! Nasıl siz bunu... 

Bakın, şu anda cevap vermiş ve bu kürsüden inmiştim. Görmezden geliyorsunuz, işi uzatıyor
sunuz. Şu anda ben, cevabımı vermiş ve oradan inmiştim. 

BAŞKAN- Efendim, ben size yapılmış herhangi bir sataşma görmüyorum; onun için, müza
kereye devam edeceğim... 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Soru soracağım o zaman!.. Soru soracağım... 
BAŞKAN- Soru sorun efendim, buyurun. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Sayın Başkan, önergelere geç

tiniz. 

BAŞKAN- Sorsun efendim... 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Sayın Başkan, ben de soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN- Sayın Algan Hacaloğlu da soru soracak. 
Soru sormak isteyenleri tespit işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Gürkan. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Bakan geçmişimle ilgili ne biliyor; 1967 yılında -en ya

kın tanığının Başbakan Yardımcısı olduğu biçimde- Siyasal Bilgiler Fakültesinde "bağımsız Tür
kiye" diyerek, öğrenci derneği seçimlerine "Ulusal Sol Cephe" diye girip girmediğimi biliyor mu, 
bilmiyor mu? 

Bu tasarıdaki, yabancılara, Türkiye'nin bulacağı veya bulamayacağı doğal kaynaklarını, petro
lünü vermeyi ulusalcılıkla nasıl bağdaştırdığını; Türkiye'nin toprakları üzerinde, yabancıların do-
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ğal kaynaklan işletmesini -belki kullanılmayacak, belki de, geçmişte olduğu gibi, petrol çıkan ku
yuların ağzı tıpayla tıkanacak- bu ülkenin ulusal bağımsızlığıyla nasıl bağdaştırdığını biraz yanıt
lasın ve ondan sonra, başkalarının ulusalcılığı, ulusal gururuyla ilgili konuşma hakkını kendinde 
bulabilsin. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; önce maddedeki hükmü okuyayım: "Bu kanundaki esaslara uygun olmak şartıyla, serma
yelerinde kamu payı bulunanlar da dahil, sermaye şirketlerine veya yabancı devletler mevzuatına 
göre sermaye şirketi niteliğinde bulunan özel hukuk tüzelkişilerine müsaade, arama ruhsatnamesi, 
işletme ruhsatnamesi verilebilir." Yani, burada kesinlikle... 

Bugün, Türkiye'de, Türkiye topraklan üzerinde, yabancı şirketlere petrol arama ruhsatnamesi 
vermeye Petrol Kanunu müsaade etmiş midir; etmiştir. Müsaade etmiştir, ki, bugün, Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı yanında, Shell, Mobil gibi bazı yabancı şirketler, arama ruhsatnamesine 
dayanarak, Türkiye'de üretilen petrolün büyük bir kısmını yeryüzüne çıkarmaktadır. Aynca, Tür
kiye Hükümeti, bugünkü petrol mevzuatı çerçevesinde, bu kuruluşlara işletme ruhsatı da vermiştir; 
ki, Ataş Rafinerisi böyle kurulmuştur. • • 

Geçmiş yıllardan, 1950'lerden bugüne kadar verilmiş hakları, burada tartışmak istemiyorum. 
Burada, bu tasanyla, yeni bir hak, yeni bir usul ihdas edilmemektedir; ancak şu denmektedir: "Bu 
özelleştirme çerçevesinde, gerektiği takdirde, daha önce bu şekilde arama ve işletme ruhsatnamesi 
alanlar dışında da, müşteri, alıcı kapsamını genişletmek maksadıyla -'verilir1 de değil- belge veri
lebilir." 

Benim buradaki sözlerim, sayın konuşmacının geçmişiyle ilgili değil. Yüce Meclise hitaben 
söylediği, bu hüküm ulusalcılıkla, milliyetçilikle bağdaşmaz sözlerine karşı, ben de bunun ulusal
cılıkla, milliyetçilikle bağdaştığını ifade ettim. Bu birinci husus. 

İkincisi, sayın konuşmacının geçmişiyle hiçbir şekilde ilgili olmadığım için, 1967'de ne yap
tığını bilmem de mümkün değildir. 

Teşekkür ediyorum, arz ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın Hacaloğlu, buyunın efendim. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Sayın Başkan, sizin kanalınızla Sayın Bakana 3 soru yö

neltmek istiyorum. 

Birinci sorum şu: Değiştirilmiş olan, 1954 tarihli Petrol Yasasının 6 ncı maddesinde, Sayın 
Bakanın da söylediği "devredilir" kelimesinden sonra, yeni yasa tasarısında yer almayan bir cüm
le var. O cümle şudur: "Ancak, İktisap edilen ruhsatlar, kanunda gösterilen sınırlayıcı hükümleri 
aşamaz." Bu sınırlayıcılık, yeni yasa tasarısında yoktur. Bununla ne amaçlanmaktadır? 

İkinci sorum : Bu yasa tasansımn bu bölümünü hazırlayanların, ülkenin petrol sektöründeki 
gelişmelerin gerçeklerini yeterince farkında olup olmadıkları konusundaki tereddütüm nedeniyle, 
Türkiye'de bugüne kadar açılan arama kuyuları ve üretim kuyularının kimler tarafından -TPAO ve 
yabancı şirketler olarak- açıldığını ve bu kuyulardan ne kadar üretim yapıldığını, Sayın Bakanın, 
yıllar itibariyle yazılı olarak bildirmesini rica ediyorum. 
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Üçüncü sorum... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)-Üç oldu Sayın Başkan... 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)-Hayır efendim... 

BAŞKAN- Neyse efendim; buyurun, devam edin, ben dinliyorum. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- TPAO, bu yasa tasarısında, stratejik kurumlar arasında 
sayılıyor. Dolayısıyla, eğer, yüzde 49'dan fazla özelleştirilirse, imtiyazlı hisse oluşturulabilirle im
kânı var. TPAO'nun özel konumu nedeniyle, aramalar ve üretime ilişkin olarak, bu imtiyaz hisse
sinin ayrı bir anlamı var mıdır, yok mudur? Bu konudaki yorumlarını rica ediyorum. 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Sayın Başkan, suallerin hep

sini cevaplayacağım; çünkü, geçmişte, devlette bulunduğum zaman, mesaimin büyük bir kısmı Pet
rol Kanununda yapılacak değişiklikler üzerindeki çalışmalarla geçmiştir. Yani, bu konuya da vu
kufumuz vardır. 

Birinci husus şudur: "İktisap edilen ruhsatlar, kanunda gösterilen sınırlayıcı hükümleri aşa
maz" diyor. Esas itibariyle, böyle bir hükmü bu maddeye yazarken, Enerji Bakanlığı ile Petrol İş
leri Genel Müdürlüğü müşterek yazılmıştır. Esas itibariyle, ruhsatla verilen haklar, ruhsatta yazı
lı haklarla sınırlı kaldığı için böyle bir hükmün tekrarına gerek görülmemiştir. 

İkinci husus : Türkiye'nin petrol sektöründeki haklarını -uzun uzun bu Yüce Mecliste defalar
ca tartıştığı- Petrol Kanunu, kanaatimce, yeterince korumaktadır. Bu konuda kimsenin endişesi ol
maması gerekir. 

Türkiye'de arama yapan kuruluşlar başkadır, petrol çıkaran kuruluşlar başkadır. Petrol arama, 
önce sismik araştırmaları gerektirir; yani, sismik araştırma (yeraltındaki petrol rezervlerinin tespi
ti) başka bir ihtisas konusudur; yapılan bu sismik araştırmalara göre yeri 3 000 - 3 500 metre del
mek, oradan petrol çıkarmak da başka bir konudur. 

Türkiye'de 3 milyon ton civarında yerli hampetrol üretimi vardır. Hangi şirketlerin bu üretimi 
gerçekleştirdiği, gerek Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının gerekse bu üretimi yapan kuruluş
ların aylık ve yıllık raporlarında her yıl açıklanmaktadır. Sayın soru sahibi, bu bültenlerden, bu ra
kamları görebilir. 

Bu hükmün Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığıyla da alakası yoktur. Bu tamamen işletme 
safhasıdır. Çünkü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı işletmeci bir kuruluş değil, petrolü arıyor 
ve çıkarıyor. Bu Mecliste, Ataş'm, devletleştirilip dcvletleştirilmeyeceği konusu geçmiş yıllarda 
tartışılmıştır -ki, bu rafinaj sistemine, değirmencilik denmiştir- o zaman, bu Yüce Mecliste, bunla
rı çok dinledik. Bu tamamen, işletmecilik, yani petrolün rafine edilmesi noktasıyla ilgili bir düzen
lemedir; arz ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Maddeyle ilgili önergeler vardır; geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci satırında yer alan "Devlet adı

na" ifadesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
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Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 
Adana Hatay Balıkesir 

Ali Yalçın Öğütcan Ahmet Sezai Özbek 
Adana Kırklareli 

Gerekçe: 
Yapılan bu değişiklikle maddede sadelik sağlanmış olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlığına 

Kanun tasarısının 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü satırında yer alan "ortaklık" 
ifadesinin "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 
Adana Hatay Balıkesir 

Ali Yalçın Öğütcan Ahmet Sezai Özbek 
Adana Kırklareli 

Gerekçe: 
Yapılacak bu değişiklikle maddeye açıklık getirilmiş olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü satırında yer alan "idaresine" 

ifadesinin "yönetimine" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin Ahmet Sezai Özbek Abdullah Kınalı 

Adana Kırklareli Hatay 
Sami Sözat Ali Yalçın Öğütcan 
Balıkesir Adana 

Gerekçe: 
Yapılan bu değişiklikle madde daha anlamlı hale gelecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonunda yer alan "devredebilir" iba

resinin "devredilir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin Ahmet Sezai Özbek Abdullah Kınalı 

Adana Kırklareli Hatay 
Sami Sözat Ali Yalçın Öğütcan 
Balıkesir • Adana 

Gerekçe: 
Bu değişiklikle maddeye kesinlik getirilmiş olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve 

teklif ederiz. 
Turgut Tekin Ahmet Sezai Özbek Abdullah Kınalı 

Adana Kırklareli Hatay 
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Ali Yalçın Öğütcan Sami Sözat 

Adana Balıkesir 

Gerekçe: 

Bu fıkranın metinden çıkarılması daha uygun olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasansınm 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü satmnda yer alan "işletme 

ruhsatnamesi" ifadesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin Abdullah Kınalı Ahmet Sezai Özbek 

Adana Hatay Kırklareli 
Sami Sözat Ali Yalçın Öğütcan 

Balıkesir Adana 
Gerekçe: 

Maddede belirtilen kuruluşlara, işletme ruhsatının verilmemesi daha uygun olacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun tasarısının 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü satırlarında yer alan 
"veya yabancı devletler mevzuatına göre sermaye şirketi niteliğinde bulunan özel hukuk tüzelkişi
lerine" ifadesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Ahmet Sezai Özbek Abdullah Kınalı 

Adana Kırklareli Hatay 
Sami Sözat Ali Yalçın Öğütcan 
Balıkesir Adana 

Gerekçe: 

Yapılan bu çıkarmayla, sadece Türk şirketlerine bu imkân tanınmış olacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun tasarısının 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü satırında yer alan "müsaade, 
arama ruhsatnamesi" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Ahmet Sezai Özbek Abdullah Kınalı 

Adana Kırklareli Hatay 
Sami Sözat Ali Yalçın Öğütcan 

Balıkesir Adana 

Gerekçe: 
Yapılan bu çıkarmayla, madde, belirtilen şirketlere, sadece işletme hakkı tanımış olacaktır. 

,,, ' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının başlangıcında yer alan "kuruluş" iba

resinin "faaliyet" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin Ahmet Sezai Özbek Abdullah Kınalı 

Adana Kırklareli Hatay 
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Ali Yalçın Öğütcan Sami Sözat 

Adana Balıkesir 

Gerekçe: , 

Yapılan bu değişiklikle, maddeye açıklık getirilmiş olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun tasarısının 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının ilk satırında yer alan "yukarıda" ifa
desinin "ikinci fıkrada" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Ahmet Sezai Özbek Abdullah Kınalı 

Adana Kırklareli Hatay 

Sami Sözat Ali Yalçın Öğütcan 

Balıkesir Adana 

Gerekçe: 

Yapılan bu değişikle, madde, kanun tekniğine uygun hale gelmiş olacaktır.. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü satırında yer alan "yürürlük

teki mevzuat" ifadesinin "özelleştirmeye ilişkin mevzuat" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Turgut Tekin Ahmet Sezai Özbek Abdullah Kınalı 
Adana Kırklareli Hatay 

Ali Yalçın Öğütcan Sami Sözat 
Adana Balıkesir 

Gerekçe: 
Yapılan bu değişiklikle, maddeye açıklık getirilmiş olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü satırında yer alan "özelleşti

rilen kuruluşun" ifadesinden sonra gelmek üzere "özel hukuk tüzelkişilerine" ibaresinin eklenme
sini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Ahmet Sezai Özbek Abdullah Kınalı 
Adana Kırklareli Hatay 

Sami Sözat Ali Yalçın Öğütcan 
Balıkesir Adana 

Gerekçe: 
Yapılan bu değişiklikle maddeye açıklık getirilmiş olacaktır. 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, maddenin Anayasaya aykırı olduğuna ilişkin bir önerge var

dır; bu önergeyi okutup oylarınıza öncelikle sunacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 39 uncu maddesi, hem 
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madde metni olarak hem de tasarının tümüyle birlikte değerlendirildiğinde Anayasanın 5, 10, 12, 
18,46,48,49,128,160 ve 166 ncı maddelerine aykırılıklar taşımaktadır. 

Görüşmelerde Anayasaya aykırılık yönünde değerlendirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Şinasi Yavuz Cevat Ayhan Salih Kapusuz 

Erzurum Sakarya Kayseri 
Mustafa Ünaldı Ahmet Feyzi Inceöz Hüseyin Erdal 

Konya Tokat Yozgat 
Şaban Bayrak Zeki Ergezen Abdüllatif Şener 

Kayseri Bitlis Sivas 
Ömer Ekinci 

Ankara 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Sayın Başkan, önergelerin aynen okunmasını rica ediyorum. 
BAŞKAN-Zaten aynen okunuyor; değiştirilmiyor ki Sayın Ünaldı. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Değiştirilerek okunuyor. 

BAŞKAN- Değiştirildiğini nereden anladınız ki? Önergede ne yazılırsa, o okunuyor; ama siz 
orada, uzaktan değişik duyuyorsanız başka, mesele. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Bizde de aym önerge var. 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

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

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

nım. 
BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun tasarısının 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN- Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 

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

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

BAŞKAN- Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor, 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler,.. Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 

39 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü satırlarında yer alan "veya yabancı dev
letler mevzuatına göre sermaye şirketi niteliğinde bulunan özel hukuk tüzelkişilerine" ifadesinin 
madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu? 

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

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

nım. 

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

Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 
"İşletme ruhsatnamesi" ifadesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN-Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz efendim, 

BALKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: . 
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 

"Devlet adına" ifadesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Hükümet?.. 

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

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum: 

Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 

"Müsaade, arama ruhsatnamesi" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu? 

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

BAŞKAN-Hükümet?.. 

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

BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: ı 
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 

"Ortaklık" ifadesinin "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı" şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu? 

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

BAŞKAN-Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 

"İdaresine" ifadesinin "yönetimine" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu? 

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

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

BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 

"Devredebilir" ibaresinin "devredilir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 
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BAŞKAN-Hükümet?.. 

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

BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler,.. Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 

"Kuruluş" ibaresinin "faaliyet" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 

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

BAŞKAN-Hükümet?.. 

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

BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet Önergeye katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 

"Yukarıda" ifadesinin "ikinci fıkrada" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Hükümet ?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz. , 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 

"Yürürlükteki mevzuat" ifadesinin "özelleştirmeye ilişkin mevzuat" şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim ? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂEITÎN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz, 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Hükümet ?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz. 

BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi : 

"Özelleştirilen kuruluşun" ifadesinden sonra gelmek üzere "özel hukuk tüzelkişilerine" ibare
sinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim ? 

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

BAŞKAN-Hükümet ?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz. 

BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, 39 uncu maddeyi Komisyondan gelen şekliyle oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... 39 uncu madde kabul edilmiştir. 
40 mcı maddeyi okutuyorum efendim: 
MADDE 40. - 6326 sayılı Kanunun 116 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Ancak, yürürlükteki mevzuat hükümleri çreçevesinde yapılan özelleştirme uygulamaları ne
deniyle ithal edilecek yabancı sermaye, bu Kanunla düzenlenen kur garantili tranfser ile ilgilendi
rilmez." 

BAŞKAN- Madde üzerinde Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan söz istemiştir. 
Şahısları adına söz isteyenleri okuyorum : Sayın Algan Hacaloğlu, Sayın Uluç Gürkan, Sayın 

Ali Dinçer, Sayın Cevat Ayhan. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Ayhan, buyurun. 
Süreniz 10 dakikadır efendim. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, muhterem üyeler; gö
rüşülmekte olan 720 sıra sayılı Özelleştirme kanun Tasarısının 40 mcı maddesi üzerinde, Refah 
Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 

Maddede, 6326 sayılı Petrol Kanununun 116 ncı maddesine bir fıkra ilave edilmekte ve fıkra
da da "Ancak, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan özelleştirme uygulamaları ne
deniyle ithal edilecek yabancı sermaye, bu Kanunla düzenlenen kur garantili transfer ile ilgilendi
rilmez" denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Petrol Kanununun 116 ncı maddesinde, bazı transferlerde kur garantisi 
verilmektedir. Petrol Kanununun 116 ncı maddesinin ikinci fıkrasında " Hilâfına delil bulunma
dıkça, nakdî fonlar ile buna müteallik haklar da dahil olmak üzere transfer edilecek ekonomik kıy
metlerin değeri, karşılığında elde edildikleri kıymetlerin memlekete ithal tarihlerindeki sıraya göre 
transfere tabi tutulur. 

Yukarıdaki esaslara göre değeri tespit edilmiş nakdî fonlar ve buna müteallik haklarla serma
ye mevcutları esasının bir cüz'ünü teşkil eden diğer ekonomik kıymetlerin transferi ithal tarihinde 
carî olan resmî kambiyo kuru üzerinden yapılır" denilmektedir; yani, değerlerin ithal edildiği tarih
teki kurlar esas alınmaktadır. 

Bu yeni getirilen hükümde ise, özelleştirme sebebiyle, özelleştirme uygulamaları neticesinde 
ithal edilecek yabancı sermayeye kur garantisi uygulanmamaktadır ki, kanatimce bu doğru bir hü-
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kümdür. Tabiî, yabancı sermaye gelip burada birtakım tesisleri, birtakım varlıkları satın alacaktır. 
Bu değerlerin tekrar dışanya çıkarılmasında Türkiye gibi yüksek enflasyonu olan bir ülkede, kur 
garantisi uygulanmamaktadır. Tabiî, yabancı sermaye de bu şartlan dikkate alarak buraya gelecek
tir ve bir şey kazanacaktır; kazandığını da, transfer tarihindeki kur üzerinden transfer edecektir. 
Ben, bu meseleyi böyle anladım; eğer yanlışım varsa Sayın Bakan düzeltsinler. 

Burada söylemek istediğim husus şudur: Bu maddelerde, -önceki madde ve bu maddede- Tür
kiye'de petrol aramalarının, petrol istihracının, istihsalinin ve işlenmesinin özelleştirilmesi ve ya
bancı sermayenin de -ki, 1954'te Petrol Kanunu çıkarılmış- bu sahaya daha geniş çapta ithal edile
rek, Türkiye'nin muhtemel petrol rezerv kaynaklannın harekete geçirilmesi, üretime dönüştürülme
si ve servet haline getirilmesi hedef alınmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bugün, dünyada, OPEC ülkelerinin günlük 24 milyon varil petrol üreti
mi var. OPEC ülkeleri de genellikle -Venezüella hariç tutulursa- Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülke
leridir; yine, günlük üretim olarak 42 milyon varil petrol üretimi olan OPEC dışı ülkeler var. OPEC 
ve OPEC dışı ülkelerin yıl bazında günlük toplam üretimi -tabiî, bu yıldan yıla dalgalanmakta, üre
tim azalmakta, çoğalmakta- 66 milyon varil mertebesindedir. Bunun günlük üretimi milyon/ton 
olarak, 10,5 milyon tondur ve yıllık toplam üretimi de 3,7 milyar ton yapar. 

Türkiye'nin bu üretim içindeki payı, biraz evvel arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, 4-4,5 mil
yon ton mertebesindedir. Bu,bazen 3,8, bazen 4,5 milyon ton mertebesinde cereyan etmektedir. 

Kurulu olan rafineri kapasitemiz ise 35 milyon ton mertebesindedir. Türkiye'nin tükettiği pet
rol ise toplam 23-24 milyon ton mertebesindedir. Bunun 4 milyon tonu -kabaca- yerli dersek, 20 
milyon tonu da ithal edilmektedir. Rafinerilerimizin fazla kapasitesinin bir kısmı da, yine, ince 
mahsul üretip djşanya satmak için kullanılmaktadır. 

Benim, bu kanun tasarısı vesilesiyle burada bilhassa söylemek istediğim husus şudur: 1954 yı
lında Petrol Kanununu çıkarmışız ve o zamandan bu zamana da maalesef, bu sahada ciddî bir me
safe kaydedememişiz. 1970'li yıllarda -1972 ve 1973 yıllannı hatırlarsanız- OPEC ülkeleri, bilhas
sa Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere, Müslüman ülkeler, petrolün varilini 2,5-3 dolardan 11 do
lara çıkardılar. Bunun arkasından, 1970'li yılların sonunda ve 1980'li yılların başında, tedricen bu 
fiyatlar, 15 dolar, 20 dolar, 30 dolar ve hatta, spot piyasalarda 35-40 dolar mertebesine kadar yük
selmişti. 

Dikkatinize arz etmek istediğim husus şu: Yine o dönemde, Avrupa üleklerinde, sanayileşmiş 
ülkelerde -çünkü, sanayileşmiş ülkeler petrolü, sanayide hammade olarak, enerji elde etme ve ısıt
ma maksadıyla kullanan ülkelerdir- petrol fiyatlarındaki bu süratli artış karşısında, bir kere, derhal, 
kendi sınaî mamullerinin ihracatındaki fiyatlara bu maliyetleri inikas ettirdikleri gibi, diğer taraf
tan da, petrole alternatif araştırmalar yaptılar. Batıda, kömürden akaryakıt elde edilen teknolojiler 
geliştirdiler, bunu imalat haline getirdiler; ancak, bilahara, Amerika'nın ve Avrupa'nın, enerjide ta
sarruf uygulaması ve kendi petrol kaynaklarını harekete geçirmesiyle bunun, OPEC petrol fiyatla
rı üzerinde baskı yapması sonucu, petrol fiyatları aşağıya inince, alternatif akaryakıt üretim proje
leri ekonomik olmadığı için bundan vazgeçtiler. 

Hatırlarsanız, bunlar arasında, mesela, bir Norveç, bir İngiltere sıfır petrol üretimi olduğu hal
de, 1972 ve 1973 yıllannda OPEC petrol zammından sonra, derhal, denizlerde petrol aramaçalış-
malarına girdiler; beheri 300-400 milyon dolar mertebesinde petrol sondaj platformları inşa ederek, 
binlerce metre derinde, deniz dibinden, petrol sondajıyla petrol çıkardılar; bunu sahile taşıdılar, ra-
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fıneriler kurdular ve bugün, hiç petrolü olmayan İngiltere'nin, Kuzey Denizinde yıllık petrol üreti
mi 90 milyon ton; yine, Norveç'in 100 milyon ton mertebesindedir. 

Söylemek istediğim, Türkiye, bu sahada maalesef ciddî bir mesafe alamadı. Hatırlarsanız, 
1970'li ve 1980'li yıllarda, hatta bugün dahi Yunanistan ile aramızda temel ihtilaf sahalarından bi
ri, Ege Denizindeki karasuları meselesidir, kıta sahanlığı meselesidir, bu ortak olan veyahut da ka- • 
rasulannm dışında bulunan bu sahada deniz dibiyle ilgili menfaatlann paylaşımı meselesidir. 
1970'li ve 1980'li yıllarda, "sismik araştırma gemimiz Hora, denize açıldı, denizden çekildi, lima
na geldi" diye zaman zaman gazetelerin manşetinde efkârıumumiye yansıyan olay, Ege Denizinde
ki o sularda deniz dibi petrol araştırmalarının yapılması, bulunması, istihsali ve bunun sahile taşın
ması meselesidir. Türkiye olarak, maalesef, biz, bu sahada gereldi cesareti göstermediğimiz gibi, 
aynı zamanda, gerekli teknolojiyi de edinmiş değiliz. Bugün, petrol sondaj platformlarını, bu tek
nolojiyi yerli olarak üretecek imkânlara sahip değiliz; istihsal bakımdan değiliz, işleme bakımın
dan değiliz. 

Bunlan şunun için söylüyorum: Bugün, Orta Asya'da, islam cumhuriyetleri bölgesinde, Azer
baycan ve ötesinde milyonlarca, milyarlarca ton petrol rezervleri var, istihsal edilecek petrol var; 
ancak, biz, bunlan araştırıp bulacak, istihsal edecek ve bunları işleyecek teknolojilere sahip deği
liz. Meselenin aynntılarına baktığımız zaman, gazete sayfalanndaki birtakım gönül okşayıcı haber
lere biz de memnun oluyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Sayın Ayhan, lütfen son cümlenizi söyler misiniz efendim. 
CEVAT AYHAN (Devamla)- Son cümlemi toparlıyorum. 
Burada söylemek istediğim, bilhassa Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının, Sanayi Bakan

lığının ve ilgili kuruluşların, Türkiye'de petrol arama ve petrol işleme tesisleriyle ilgili teknolojiyi 
geliştirecek sahaları teşvik etmesi, desteklemesi -gerek Orta Asya gerekse Ortadoğu bakımından-
büyüyen Türkiye'nin, sadece kendi arazilerinde petrol istihsali değil, çevresinde petrol istihsal edi
lecek bölgelere teknik hizmet vermesi ve bu sahada teknoloji geliştirmesi fevkalade mühimdir. 

Bu vesileyle bu hususlan dikkatinize arz etmek istedim. 
Hepinizi hürmetle selamlarım. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Aslında madde, ülkenin çok yararına bir madde ama, neyse. Yabancı şirkete kur garantisini 

vermemek, memleket için güzel bir olay. 
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Ben maddeyi destekliyorum zaten; maddeye karşı olduğumu 

söylemedim. 
BAŞKAN-Tabî, tabî efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, bu maddeyi çok seviyorusunuz galiba! 

< BAŞKAN-Doğru olan şeyi söylemek lazım. 
Şahısları adına Sayın Algan Hacaloğlu; konuşacak mısınız efendim? 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Hayır. 
BAŞKAN- Sayın Uluç Gürkan, buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır. 
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H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; arkadaşımız, söylediklerin
de haklı. Yasanın, son derece ender olumlu maddelerinden tekiyle karşı karşıyayız; olumlu; ama, 
olağanüstü eksik. 

Ayrıca, şunu da hemen vurgulamak isterim: Özelleştirme çerçevesinde, özelleştirme kapsa
mında burada yapılan düzenleme, bizim, yıllar önce -Sayın Bakanın üzerinde spekülasyon yaptığı 
geçmişimizde- "millî petrol" diye sokaklara döküldüğümüzde en çok kavgasını verdiğimiz Petrol 
Yasasımn olumsuz maddelerinden telcinde kısmî bir olumluluk yapıyor ve yanılmıyorsam, Sayın 
Bakanın o zamanlarda izleyicisi olduğu anlayış, biz bu son derece olumsuz kur garantisini, serma-

" ye transferindeki kur garantisini "millî petrol, bağımsız Türkiye" diye Türkiye'nin gündemine ge
tirmek isterken, bize "komünistler Moskava'ya" diye, böyle neyi savunduğunu bilmeden karşı, çı
kışlarda bulunuyordu. 

SEYFİ ŞAHİN (Kayseri)- O zaman öyleydi; şimdi MHP'ye geçtiler. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- Bu noktada, Hazinenin üzerinde oluşan yükü görünce duyu
lan rahatsızlık nedeniyle, Özelleştirme çerçevesinde sınırlı kalmak üzere de olsa, kur garantisinden 
yabancı sermayeyi bağışık tuttuklan için, şimdi çok memnunum; ama, Petrol Kanununda bu olay 
hâlâ var. Kaç maddesinde var, bilmiyorum. ' 

Ülkenin ulusal yararlarını, ulusal çıkarlarını bu kadar gözeten bir İktidarın, Petrol Kanununu 
bürokratlarına şöyle bir taratıp, bu kur garantisini yasanın bütününden çıkarması acaba çok mu 
zordu; şöyle bir, ulusal haykırış, ulusal silkiniş gösterisinde bulunması çok mu zordu; sanıyorum 
zor değildi, ama Yüce Meclisin, umarım ki, Petrol Kanununun bütününden bu kur garantisini ayık
lamak için kendisine bir görev alması, bir görev üstlenmesi düşünülebilir. Çünkü, değerli arkadaş
lar, Petrol Kanununun, burada sadece özelleştirme kapsamında düzelttiğimiz, anılan, kur garantisi 
öngören maddesi ve maddeleri, çok açık deyimiyle, kapitülasyon maddeleridir ve Osmanlının ka
pitülasyonlarından da çok daha ağır bir kapitülasyondur. Osmanlı, hiç olmazsa başlangıcında kapi
tülasyonları, bilmeyerek, sonunun neye mal olduğunu görmeyerek, bir lütuf olarak bahsetmiştir 
ama, bugün, Petrol Kanununun çıktığı yıllar da düşünülürse, bu kur garantisi maddesi, tıpkı bugün 
karşı karşıya olduğumuz ve yasa tasarısının önceki maddelerinde yabancı sermayeye pek çok ko
nuda boyun eğdiğimiz gibi, o tarihlerde de sırf dış borç ödemelerinde bir sıkıntıya uğramamak üze
re tanınmış olan bir garantidir. Dilerim, Yüce Meclis, bu konuda bir görev kabul eder, bir görev 
algılar. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan, Yüce Meclisteki konuşmalardan söz ediyor. Burada biz 
de, dilimiz döndüğünce, aklımız yettiğince bu Özelleştirme Yasa Tasarısı konusunda sizi ulusal çı
karlarımız, Anayasaya uygunluk, hukuk devleti olmanın gereklerini yerine getirme hususlarında 
uyarıyoruz; ama, Sayın Bakan, belki bu çalışmadan yoruldu, bunları yüzeysel görüşler, yüzeysel 
konuşmalar olarak değerlendiriyor. Buna, sadece bir hatırlatma yaparak cevap vermek zorundayım. 
Özelleştirme konusunda, Anayasa Mahkemesinden beş defa, biz geri dönmedik, bu Hükümet geri 
döndü ve Anayasa Mahkemesinden geri dönen özelleştirme yasalarıyla ilgili, kanun hükmünde ka
rarnamelerle ilgili hazırlıkların en az ikisi veya üçünden de Sayın Bakan bizzat sorumluydu. Bu ta
sarının da akıbeti, büyük bir ihtimalle oraya gidiyor. Bu manzara, bu konuda da, kimin yüzeysel 
olup, kimin yüzeysel olmadığının çok açık bir kanıtıdır. 

Değerli arkadaşlar, kimin yüzeysel olduğu, burada yöneltilen sorulara verilen yanıtlardan da 
bellidir. Sanıyorum, bir parti disiplini içinde oy vermekle birlikte, bu görüşmelere ilgi gösteren ar
kadaşlarımız... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Efendim, son cümlenizi söyler misiniz. 
Buyurun. 

H. ULUÇ GÜRKAN (DeVamla)-... soruların mı yüzeysel, yoksa, yanıtların mı yüzeysel oldu
ğu konusunda, sağlıklı ve sağlam fikir sahibidir. 

Son söz olarak da şunu söylemek istiyorum. Birilerinin gözüne girmek ya da bulunduğumuz 
makamları korumak uğruna bu ülkeyi yabancılara paspas yapmaya boyun eğmememiz gerekir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 

Aslında, Sayın Gürkan, bizim de bu kanunu süratle çıkarmak istediğimizi söylüyor; ama, ben, 
içtüzük neyse onu uyguluyorum. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Değerli arkadaşlarım, bu kür

süyü çok işgal etmek istemiyorum; ancak, sayın könuşmacımn burada dile getirdiği hususlara da 
birkaç kelimeyle cevap vermek, hiç olmazsa, zabıtlara girmesi bakımından zarurîdir. 

Petrol Kanunu, bu Parlamentoda, geçmiş yıllarda, 1970'Ii yıllarda en çok tartışılan kanundur. 
Petrol Kanununun en çok tartışılan hükmüyse, kur garantisi olmuştur. İktidarlar gelmiş geçmiş; 
ama, hiçbir iktidar, bu kür garantisinin kaldırılması konusunu bu Parlamento gündemine getirme
miştir; şimdi Sayın Gürkan bunu getirdi. Burada, Petrol Kanununun değiştirilmesi, AT AŞ Rafine
risinin devletleştirilmesi, Petrol Kanunundaki birtakım garantilerin -rafineri düzeyinden- geri çekil
mesi konusu tartışılmıştır; ama, Yüce Mecliste, bu kur garantisi konusunda hiçbir öneri gelmemiş
tir.' 

Biraz önceki konuşmamda "yüzeysel" kelimesini kullandım; ama, burada, 1950'lilerden bu
güne kadar bu Mecliste defalarca tartışılan bir kanun üzerinde, değişik bir konunun buraya getiril
mesini de gerçekten hayretle karşılamaktan kendimi alamadım. Niçin, Petrol Kanununda, kur ga
rantisi tanınır; aşağı yukan bütün dünyada, bütün ülkelerde uygulanan petrol kanunlarında, bu kur 
garantisi vardır; çünkü, petrol aramak çok masraflı bir iştir, milyonları, trilyonları buraya getirecek
siniz, bir sermaye getireceksiniz; eğer petrolü bulursanız, nakdî fonlarınızı kullanarak bu sermaye
yi tekrar göndermek isterseniz, doğal olarak, o kur garantisiyle getirdiğiniz sermayenin o memle
kete aynı kurdan geri götürülmesi hakkını da -bütün ülkeler vermiştir- vereceksiniz. 

Şimdi, biz, bunu verdik; ama, görüyorsunuz ki, 1950'den bugüne kadar Petrol Kanununun ge
tirdiği bu imkânlar çerçevesinde -bütün konuşmacıların belirttiği üzere- Türkiye'de, petrol arama 
konusunda, petrol istihraç edilmesi konusunda da büyük mesafe alınamamıştır; çünkü, Türkiye'de 
bilinen bugünkü rezervler bu Parlamentoda çok ifade edilmiştir; güney sınırlarımız çizilirken -pet
rolcüler bunu her zaman itiraf etmişlerdir- ingiltere'den gelen jeologların raporlarıyla bu belirlen
miştir. Irak-Türkiye sınırının birleştiği noktada, sınır içeriye doğru kıvrılır, o kıvrımda petrol var
dır; orası Suriye'de kalmıştır. Bu, bu kadar önemli bir konudur. 

Sayın Gürkan burada, "bu kanunda böyle olmuştur da, bütününde niye tanınmamıştır" şeklin
de ifade ettiler. Bu, bir özelleştirme kanunudur, bu kanun tasarısında bu hükmü getirmeseydik, 
özelleştirme çerçevesinde gelecek yabancı sermaye, petrol aramalarında, geldiği kurdan da dışan-

- 1 6 6 -



T.B.M.M. B : 3 9 22 .11 .1994 0 : 4 

ya gitme hakkını elde ediyor. Şimdi, Petrol Kanunundaki bu hakkı kaldırmak, esas itibariyle, dü
şünülecek bir konu değildir ve bir madde çerçevesinde de yapılacak bir konu değildir. 

Sayın Gürkan, buraya, kürsüye çıkmadan beş dakika önce gelmiştir, bize ve bizim teknisyen 
arkadaşlarımıza, bu maddenin ne olduğunu sormuştur. Biz de, onu, memnuniyetle ifade etmişizdir; 
ama, arkadaşımız, bizden aldığı bu küçük bilgi ile, gelmiştir, bizim hakkımızda ithamda bulunmuş
tur. Bizim iyi niyetimizi, sayın konuşmacının bu sözlerini, Yüce Meclisin takdirine sunuyorum. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım, saygılamla sözlerimi tamamlıyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 

Madde ile ilgili önergeler vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan özelleştirme yasa tasarısının 40'ıncı maddesinin metinden çıkartılmasını 

öneriyoruz. 
Mustafa Yılmaz M. İstemihan Talay Ender Karagül 

Gaziantep İçel Uşak 

H.Uluç Gürkan Ali Uyar 

Ankara Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının 40 inci maddesinin ilk satırında yer alan "yürürlükteki" ibaresinden sonra 

gelmek üzere "özelleştirmeye ilişkin" ifadesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Ahmet Sezai Özbek Abdullah Kınalı 

Adana Kırklareli Hatay 

Sami Sözat Ali Yalçın Öğütcan 

Balıkesir Adana 

Gerekçe: 

Yapılan bu değişiklikle maddeye açıklık getirilmiş olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun tasarısının 40 inci maddesinin ilk satırında yer alan "çerçevesinde" ifadesinin "uyarın
ca" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Ahmet Sezai Özbek Abdullah Kınalı 

Adana Kırklareli Hatay 
Sami Sözat Ali Yalçın Öğütcan 

Balıkesir Adana 

Gerekçe: 
Yapılan bu değişiklikle madde daha anlamlı hale gelecektir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun tasarısının 40 inci maddesinin ikinci satırında yer alan "ithal edilecek" ifadesinin "yurt 
dışından getirilecek" ibaresi şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Ahmet Sezai Özbek Abdullah Kınalı 

Adana Kırklareli Hatay 

Ali Yalçın Öğütcan , Sami Sözat 
Adana Balıkesir 

Gerekçe: 

Yapılan bu değişiklikle maddeye açıklık getirilmiş olacaktır. 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Anayasaya aykırılık önergesi var. 

Sayın Uluç Gürkan, sizce, yabancı sermayeye kur garantisini vermemek Anayasaya aykırı olur 
mu? Yani, sizin takdirinize bırakıyorum... 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) -O sizin sınırlı ve kısıtlı hukuk anlayışınız. 

BAŞKAN-Siz benden daha iyi bilirsiniz; isterseniz bu önergenizi işleme koymayayım. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Hayır efendim, koyun. *' • 

BAŞKAN- Peki efendim; yalnız, madde metnini okuyoruz, gerekçesini okumuyoruz. 

Yabancı şirketlere kur garantisi vermemek Anayasaya aykırı olursa, o zaman Türkiye'de her 
şey Anayasaya aykırı olur. 

Buyurun efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yasa teklifinin 40 inci maddesi Anayasanın 5, 6, 10, 47, 167 nci maddeleriyle, Anayasanın 
"Başlangıç" bölümünün beşinci fıkrasına, 7 nci ve 123 üncü maddeleriyle; "Anayasa Mahkemesi
nin Kararlan" başlıklı 153 üncü maddelerine aykırıdır. 

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

H. Uluç Gürkan Atilla Mutman Ender Karagül 

Ankara İzmir Uşak 

Mustafa Yılmaz Nami Çağan M. İstemihan Talay 

Gaziantep İstanbul ' İçel 
BAŞKAN - Efendim, önergenin gerekçesini daha önce okuttuğumuz için, şimdi tekrar okut

muyoruz. Sayın Komisyon zaten önergeye katılamaz; çünkü, Anayasaya aykırılık önergesi... 
Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

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

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

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

BAŞKAN- Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
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Buyurun Sayın Gürkan, süreniz 5 dakikadır. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, sanıyorum sizi de etkileyen bu yaklaşım, ma
alesef, Sayın Hükümetimizin sınırlı ve kısıtlı hukuk bilgisinin ürünü. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Ayıp, ayıp! 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) - Evet, evet. 

BAŞKAN - Arkadaşlar, bir dakika lütfen... 

Buyurun Sayın Gürkan. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) - Sayın Başkan bu sataşmayı yapmasaydı, ben bu önerge üze
rinde konuşmayacaktım; ama, şunu söyleyeyim: Şimdi bakın, bizim önerimiz, bunun Petrol Kanu
nunun bütününden çıkması. 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Anayasa Mahkemesine gidersin. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Lütfen... 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) - Biz kalkıp Anayasa Mahkemesine gitmek için burada 90 
imza talep ederken bu maddeyi götürmeyiz; ama, herhangi bir yabancı sermayeli kuruluş Petrol 
Kanununda sahip olduğu bir hak, -eğer, Petrol Kanunun bütününde gidermezseniz- sadece, bu ka
nun nedeniyle elinden alınmış olursa, idarî yargı yoluyla Anayasa Mahkemesine götürülebilir. Biz, 
bu tehlikeyi bertaraf etmek gerektiğini, Yüce Meclise anımsatmak ihtiyacını duyduk; ama, Başkan
lığın, sanıyorum ne göreviydi ne de üstüne vazifeydi, çıkıp "kur garantisini kaldırmak Anayasaya 
aykırı mı" demek. 

Başkanlık, kraldan fazla kralcılıktan vazgeçerse iyi olur; çünkü, her an bu madde nedeniyle, 
bizim buraya çıkıp "olumludur" dediğimiz bu madde nedeniyle, Meclisi uyarma konusunda, Petrol 
Kanununun bütününde değişiklik yapmak üzere, bu maddenin - ki, bunlar, sadece, sizi Petrol Ka
nunun bütünündeki bir olumsuzluğa dikkatinizi çekmek içindir- bu yasadan çıkmasını dahi önerdi
ğimiz; ama, bunlara rağmen, kalkıp, böyle akılları sıra önerge sahiplerini, burada bu kavgayı, bu 
mücadeleyi veren insanları küçük düşürecekleri zannıyla, iş yapmış gibi iş yapmaya kalkmaları 
hem boşuna zaman kaybettirir hem de sinirleri gererek bizi daha sert bir ortama sokar; mesela, be
nim ne bu Anayasa aykırılık iddiasıyla ilgili önerge üzerinde kürsüye çıkmaya niyetim vardı ne de 
-1 inci maddede derdimi tam anlatabildiğim için- değişiklik önergesi üzerinde... . 

Şimdi, olay böyle tahrik edilince, çıkıp insan kendini anlatmaya çalışıyor, derdini söylemeye 
çalışıyor ve kraldan fazla kralcı anlayışın aslında hiçbir işe yaramadığını, bu Meclise, bu Meclisin 
yönetimine hiç yakışmadığını çok açık ortaya koyuyor. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, herhangi bir kuruluş, bu olumlu madde nedeniyle "ben hak kaybına 
uğradım; ama, emsalim bu hakkı götürüyor" diyerek, yargı yoluyla, bu maddeyi Anayasa Mahke
mesine götürür. O noktada, Anayasa Mahkemesi, Anayasanın eşitlik ilkesi uyarınca, her an böyle 
bir kararı vermek zorunda kalabilir. Onun için, bir işi düzeltiyorsak kökten düzeltelim. 

Burada, Sayın Bakan biraz önce çıktılar, Petrol Kanununun bütününde bu değişikliği yapama
yız, bunu düşünmek bile abestir anlamına gelen laflar ettiler. 

Ben derim ki, yapalım. Yabancı sermayenin hakkını koruma konusunda gösterilen duyarlılığı, 
Sayın Bakanın gösterdiği duyarlılığı, ulusal çıkarlarımızın bütününü korumak için göstermeyi içi
mize sindirebilirsek, bunu yüreğimizde hissedebilirsek, Petrol Kanununun bütününde bu değişikli
ği yapar ve yarın, öbür gün," ben hak kaybına uğradım; Anayasanın eşitlik ilkesi nedeniyle zarara 
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uğradım " diyen yabancı sermayeli bir kuruluşun yargı yoluyla işi Anayasa Mahkemesine götür
mesini engellemiş oluruz. 

Onun için, lütfen, hangi sahada oynadığına, Başkanlığın da, Başkanlık makamında oturduğu
nu anlayarak bu önergelere gereken duyarlılığı, hassasiyeti göstermesini dilerim. 

Hepinize, beni dinlediğiniz için saygılar sunarım. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 

Konuşmanızı cevaplayacak nitelikte ve seviyede bulmadığım için cevap vermiyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar; gülüşmeler) 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Anayasa aykırılık önergesi ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve Arkadaşlarının Önergesi 
40 inci maddesinin metinden çıkarılmasını öneriyoruz. 
BAŞKAN- Komisyon katılıyor mu efendim?.. 

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

BAŞKAN-Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)-Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum... 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)-Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN-Efendim?.. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Konuşma hakkımı nasıl engelliyorsunuz? 
BAŞKAN- Arkadaşlarımız "Ali Uyar'ın önergesi" dediler, sizin de imzanız varmış; buyurun. 

Bir dakika rica edeyim... 
Sayın Komisyon, siz önergeye katıldınız mı katılmadınız mı? 
SALÎH KAPUSUZ (Kayseri)- Katılmadılar efendim. 

BAŞKAN- Sayın Gürkan, bir dakika efendim... 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)-Katılmadılar efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Hiç katılmadılar efendim, siz oylamaya soktunuz işi. 

BAŞKAN-Bir dakika efendim... 
Sayın Gürkan, bir dakikanızı rica ediyorum... 
Komisyon önergeye katıldı mı katılmadı mı efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)-Efendim, beyanda 

bulunduk; katılmadık. 
BAŞKAN- Tamam, katılmadınız: 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Ne bu telaş?.. 
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BAŞKAN- Telaş falan yok; doğru olan şeyi yapalım efendim. 

Buyurun Sayın Gürkan. 

H.ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Bakın, gene konuşmak niyetim yoktu; çünkü, derdimi, Anaya
saya aykırılık iddiasıyla ilgili verdiğim önerge sırasında açıklamıştım; ama," cevap vermeye değer 
bulmadım " lafı nedeniyle Sayın Başkanın tahrik ettiği; Komisyonun ağzından çıkan sözü değiştir
me gayreti içinde olarak tahrif etmeye çalıştığı, yani Başkanlığa yakışmayan tutumunu burada, tu
tanaklara geçirerek sergilemek üzere çıkıyorum. 

İk; bazı konularda laf ebeliği hiçbir işe yaramaz. Benim söylediklerime cevap verebilmek için, 
önce benim söylediklerimi algılayacak düzeyde olmak gerekir. 

Hepinize saygılar.( RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Peki, teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamışlardır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 
" Yürürlükteki" ibaresinden sonra gelmek üzere," Özelleştirmeye ilişkin" ifadesinin eklenme

sini arz ve teklif ederiz. 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN- Hükümet katılıyor mu efendim? 

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

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi : 

"Çerçevesinde " ifadesinin "Uyarınca " şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN- Hükümet katılıyor mu efendim? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Isparta)-Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: ' 
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Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi : 

"ithal edilecek " ifadesinin, " Yurt dışından getirilecek " ibaresi şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Satnsun)-Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN- Hükümet katılıyor mu efendim? 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Isparta)-Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Sayın milletvekilleri, 40 inci madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
40 inci maddeyi Komisyondan gelen şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul et

meyenler...40 inci madde kabul edilmiştir. 

Efendim, 41 inci maddeye geçmeden önce, yeni madde teklifleri vardır; yeni madde teklifle
riyle ilgili verilen önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

720 sıra sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına 41 inci madde olarak, aşa
ğıda yer verilen madde metninin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul Abbas İnceayan M. Rauf Ertekin 
istanbul Bolu Kütahya 

Halit Dumankaya Feridun Pehlivan 
İstanbul Bursa 

MADDE 41.- işbu kanunun uygulamasıyla ilgili olarak 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 9 
uncu maddesinin altıncı fıkrası, 33 üncü maddesinin yedinci bendi, 39 uncu maddesinin ikinci fık
rası hükümleri konfederasyon ve sendikaların özelleştirme işlemlerine katılarak işlev yapabilmele
rini sağlamak bakımından dikkate alınmaz ve konfederasyon ve sendikaların mal varlığı gelirleri, 
mal varlığı değerlerinin devir, temlik, kira işletilmesi, satışı ve diğer ekonomik değerlendirmeler 
sonucu doğan kazançlarından ibaret olarak kabul edilir. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, bizim yerleşik içtihatlarımıza ve uygulamalarımıza göre, bi
liyorsunuz, kanun teklif ve tasarılarının önce Başkanlığa verilmesi ve Başkanlıktan da komisyon
lara havale edilmesi gerekiyor. 

Okunan bu önerge yeni bir teklif malıiyetindedir, Şayet, Komisyon çoğunluğuyla katılırsa, 
müzakereye açacağım, eğer, katılmazsa müzakereye açmayacağım, işlemden kaldıracağım; 

Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

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

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

BAŞKAN- Komisyon katılmadığına göre önergeyi işlemden kaldırıyorum. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun tasarısına 40 inci maddeden sonra gelmek üzere, aşağıdaki maddenin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

M. Sabri Güner A. Hamdi Üçpınarlar Esat Canan 
Kars Çanakkale Hakkâri 

' Rahmi Özer İsmet Kaya Erdem Muhammet Kaymak 
Çanakkale İzmir Adana 

M. Haluk Müftüler Işın Çelebi İsmail Köse 

Denizli izmir Erzurum 

Bülent Atasayan Muzaffer Demirci M. Gazi Barut 

Kocaeli Muş Malatya 

Ahmet Özdemir Atilla Hun Zeki Nacitarhan 

Tokat Kars Kars 
Mehmet Alp Gürol Soylu 

Kars istanbul 
Madde 41.- 3194 sayılı İmar Kanununun 9 uncu maddesine, birinci fıkradan sonra gelmek 

üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Belediye hudutları ve mücavir alanlar içerisinde bulunan ve özelleştirme programına alınmış 
kuruluşlara ait arsa ve arazilerin ilgili kuruluşlardan gerekli görüş (İSKİ, ASKİ, belediye, mimar
lar odası) alınarak, çevre imar bütünlüğünü bozmayacak mevzii imar planlarının ve buna uygun 
imar durumlanmn Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanarak, Özelleştirme 
Yüksek Kurulunca onaylanmak suretiyle yürürlüğe girer ve ilgili belediyeleri, bu arsa ve arazilerin 
imar fonksiyonlarını beş yıl değiştiremezler. 

Gerekçe: 
Özelleştirme programına alınan kuruluşlara ait arsa ve arazilerin satılması durumunda; 
a) Şehir imar bütünlüğünün sağlanarak alıcıların daha gerçekçi teklif vermelerinin temin edil

mesi, 

b) Özelleştirme Kurulunda görev alan görevlilerin, istismardan uzak olarak daha objektif ve 
gerçekçi değerlendirme yapabilmelerinin sağlanması, 

c) Belediye hudutları ve mücavir alanları içerisinde kalan fonksiyonlarını kaybetmiş imarsız 
fabrika alanlarının imarlarının önceden tanzim edilmesi, şehir imar bütünlüğü sağlayacaktır. 

BAŞKAN- Efendim, demin yaptığım açıklamayı tekrarlıyorum: Biliyorsunuz, okunan bu 
önerge yeni bir teklif mahiyetindedir. Şu anda Komisyon sıralarında çoğunluk vardır. Komisyon 
çoğunluğuyla önergeye katılırsa önergeyi müzakereye açacağım, eğer katılmazsa müzakereye aç
mayacağım, işlemden kaldıracağım. 
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Okunan önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılıyoruz Sayın Başkanını. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, daha önce, bu yasada yaptığımız bir değişiklikle, özelleştiri
len arazi ve arsaların imara açılması konusunda bir madde getirmiştik. Bu, o maddeye paralel ola
rak, bunların imar faaliyetlerinin değerlendirilmesi hususunda bir önergedir. 

Bu itibarla Komisyon ve Hükümet önergeye katılıyor. 
Bunu bir yeni madde olarak işleme koyacağım için üzerinde müzakere açacağım. 

GÜROL SOYLU (istanbul)- Sayın başkan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN-Buyurun Sayın Soylu. 
ANAP GRUBU ADINA GÜROL SOYLU (istanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

vaktinizi fazla alacak değilim. Bu yeni maddeyi teklif etmemizin sebebi şu: 19 uncu maddeye bir 
fıkra ekledik, bir de imar Kanununun 9 uncu maddesine bir fıkra eklememiz gerekiyordu, tadil et
memiz gerekiyordu. Aksi takdirde ik çelişki doğardı. 19 uncu maddede -bütün grupların katılımıy
la- vermiş olduğumuz bu öneri, hukuksal açıdan çelişki doğururdu. Onun için bu maddeyi ilave et
me durumunda kaldık. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Özelleştirme Yasasının bu maddesine tüm partiler olarak katıl
mıştır. Öncelikle kendilerine durumu arz ettiğim Sayın Başbakana, Başbakan Yardımcısına, sayın 
parti liderlerine, her grubun değerli milletvekillerine, değerli bakanıma, komisyon üyelerine şük
ranlarımı ifade etmek istiyorum. 

Bu maddenin kabul edilmesiyle, KİT'lerin hakikaten şehir bütünlüğü bozulmayacak, KİT'ler 
yağmalanmadan kurtarılacak, Özelleştirme Yüksek Kurulu gibi yüce bir kurul istismar edilmeye
cek, özveriyle hizmet yapan belediyeler, istismar edilmemiş olacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle vaktinizi aldım, tekrar tekrar teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Soylu. 
SALlH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN- Sayın Kapusuz, şahsınız adına mı söz istiyorsunuz? 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Grup adına. 

BAŞKAN- Yetki belgeniz gelmedi; ama, peki, size grup adına söz verelim. 
RP GRUBU ADINA SALlH KAPUSUZ (Kayseri)- Lütuf kabilinden mi Sayın Başkan?!. 
BAŞKAN-Grup Başkanvekiliniz buradaysa... 

SALlH KAPUSUZ (Devamla)- Burada efendim; Grup Başkanvekilimiz burada. 
BAŞKAN-Tamam, peki. 

Buyurun efendim, buyurun; çok heyecanlanmayın; buyurun, ben söz verdim size. 

TURHAN TAYAN (Bursa)-Ben bile vekâlet veririm... 

1 - 1 7 4 -



T.B.M.M. B : 39 22 .11 .1994 O : 4 

SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Teşekkür ederiz. 

Sayın Başkan bakın; Sayın Turhan Tayanda diyor ki: "Ben bile vekâlet veririm; grup adına 
konuşulması için." 

KADİR BOZKURT (Sinop)- Bizim partimize gelirseniz şeref duyarız. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Değerli arkadaşlar, tabiî, neşelisiniz; teşekkür ederiz. 
Şimdi, yeni bir madde olan, daha önce bir önergeyle gündeme gelen bu mesele, bizlerin de ka

tıldığı bir husus durumundadır; ancak, benim, burada, üzerinde durmak istediğim bir konu var; onu 
vurgulamak istiyorum. 

Şimdi, bu maddede, belediye hudutları ve mücavir alanlar içerisinde bulunan ve işletme fonk
siyonlarını kaybetmiş KİT'lere ait, özelleştirilecek arazilerin -ki, bu, işletme fonksiyonlarını kay
betmemiş KİT'ler de olabilir; yani, orada ilginç bir şey var-... 

GÜROL SOYLU (İstanbul)-Değiştirdik onları. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Bendeki fotokopisi efendim. Onun değiştirilmesi lazımdı; bir. 

GÜROL SOYLU (İstanbul) - Değiştirildi efendim. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Peki, teşekkür ederim. 
Bir başka husus daha var; "İlgili kuruluşlardan gerekli görüş" diyor. İSKİ, ASKİ... Şimdi, İS

Kİ ve ASKİ, burada niçin gerekli bir kuruluş; bunu anlamakta güçlük çekiyorum; çünkü... 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul)-Örnek o, örnek. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Evet; fakat, orada önemli olan bir şey var. Aslolan şey, bura
da belediyelerdir. İmar odalarının görüşü alınabilir; bu, gayet normal; ama, belediyelerin görüşünü 
almak yerine, onayını almak lazım. Aksi takdirde, burada ileride sıkıntı çıkabilir. Yani, kurumlar 
arasında, birtakım işlemlerin yürütülmesinde sıkıntı olabilir. Yüksek Kurulun onayına beraberce 
sunulacağı için, bu konunun beraberce yapılmasında fayda mülahaza ediyorum; ancak, tabiî, bütün 
bunlara rağmen, ana hatlarıyla bu madde, arsaların iyi kullanılması açısından -yani peşkeş çekilme 
denilen olayın, bir nevî önlenmesi açısından- faydalı; ancak, -orada -Komisyonun da çoğunluğu ol
duğuna göre, düzeltme imkânımız var- belediyelerle, pratikte ihtilaf çıkacağı kanaatini taşıyorum. 
Onun için, bunu ortadan kaldırmak için, o beraberliğe, belediyelerin onayını da dahil etmekte fay
da var kanaatindeyim. 

Teşekkür ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 
GÜROL SOYLU (İstanbul)- Bir açıklık getirebilir miyim Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Efendim yerinizden bir cümle söylerseniz söyleyin; buyurun. 
GÜROL SOYLU (İstanbul)- Şimdi, belediyelerin tasdikine gerek yok. İmar Kanununun 9 un

cu maddesi, zaten, Bakanlığa, resen, plan onaylama yetkisi vermiş. Bu plan onaylama yetkisini, bu 
kuruma veriyoruz. 

BAŞKAN- Bu gibi arsaların, değil mi efendim?.. 

GÜROL SOYLU (İstanbul)- Evet. 

Ayrıca, İSKİ'nin ve ASKİ'nin görüşünün alınmasının nedeni, fonksiyon verilirken, kanal bağ
lantısı, su bağlantısı, çevre sorunlarının çözümlenmesi içindir. Belediyelerin görüşü ise, plan bü-
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tünlüğünü bozmayacak şekilde, yani, 1/5 OOO'lik, 1/25 OOO'lik, 1/50 OOO'lik plan bütünlüğüne uy
sun düşüncesiyle, belediyelerin de görüşü alınacaktır. Belediyelerin onayına gerek yoktur. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim efendim. 
Önerge üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Önergeyi, 41 inci madde metni olarak oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Bu önerge, 41 inci madde olarak kabul edilmiştir efendim. 
Ayrıca, bir ek madde ilavesiyle ilgili önerge vardır; onu da okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

720 sıra sayılı kanun tasarısına aşağıdaki maddenin 41 inci madde olarak eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlan
mıştır. Kurul, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının oluru ile soruşturma yapmaya yetkili
dir. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu hakkında 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Başbakana, Başbakanlığa ve Bakanlar Kuruluna verilen görev ve yetkilerin tamamı* Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiştir. 

72 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuatla kazanılmış şartlar saklı kalmak 
kaydıyla, Yüksek Denetleme Kurulu personeline 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Sekreterliği Teşkilat Kanununun personel özlük işlerine ilişkin hükümleri uygulanır. 

Selçuk Maruflu Işın Çelebi Engin Güner 
İstanbul îzmir İstanbul 

Refik Arslan Melike Tugay Haşefe 
Kastamonu İstanbul 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, bu, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun Türkiye Bü
yük Millet Meclisine bağlanmasına ilişkin yeni bir yasa teklifidir; zaten, Komisyonun çoğunluğu 
da yok... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Var efendim. 
BAŞKAN- Yok efendim, işte sayıyoruz, 14 İçişi yok. Yeni bir tekliftir sayın milletvekilleri. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Var efendim. 
BAŞKAN- Efendim, Komisyonun çoğunluğu olsa bile, işleme koyamam; çünkü, bu bir teşki

lat kanunu teklifidir; yeni bir teşkilat kanunu teklifini getirip de başka bir kanun tasarısının içine 
monte etmek, Yüce Meclisin çalışma ciddiyetiyle bağdaşmaz; bu itibarla, bu önergeyi işleme koy
muyorum. • 

42 nci maddeyi okutuyorum: 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
MADDE 42. - 18.1.1954 tarihli ve 6224 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (c) bendi, 

28.5.1985 tarihli ve 3291 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları ile 17 
nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?.. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Emin Kul; buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakika. 
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ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yürür
lükten kaldırılan hükümlerle ilgili 42 nci madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum; sözlerime başlamadan önce, sizleri saygıyla selamlarım. 

41 inci maddeyle ilgili olarak biraz önce verdiğimiz bir önergeyle, demin kabul edilen ilave 
teklif gibi, bir teklif yapmıştık; bu teklifin içeriği, maalesef, üzerinde söz verilip, tartışmaya açıl
madı. Bu vesileyle, bu hususa işaret ederek, yani belli bir kanunun belli maddesi ve fıkraları yürür
lükten kaldırılırken, yine önergemizde yer alan 2821 sayılı Kanunun bazı maddelerinin dikkate 
alınmamasına dair teklifimiz, maalesef, Komisyon ve Hükümetin katılmamasıyla müzakereye da
hi alınmadı. 

Şimdi, bakıyoruz, tasarının 7 nci maddesinde birtakım yasaklar var. Bu yasaklar -7 nci mad
denin müzakeresinde de arz ettiğim gibi- aslında şeklî kalan yasaklardır. Özelleştirme İdaresi Baş
kanı ve yardımcılarıyla Özelleştirme Kurulu Başkanı olan Sayın Başbakan ve kurul üyeleri dahil 
herkesin, özelleştirmeyle ilgili her türlü alım satım, kiralama, işletme hakkı devretme ve devir al
ma gibi işlemlerde yer alacağını açıkça gösteriyor. Bunlar, hiç yasaklanmamış. 

Biz, teklif ettiğimiz maddeyle, işçi ve işveren sendikalarının ticarete hasredebilecekleri varlık
ların ve gelirlerinin ancak yüzde 20'sini tahsis edebilmelerini öngören 2821 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesinin altıncı fıkrası, 33 üncü maddesinin yedinci bendi ve 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası 
gibi hükümlerin özelleştirme işlemleriyle ilgili olarak dikkate alınmamasını önermiştik. Yani, özel
leştirmeyle ilgili kiralama, satın alma, satma ve işletme hakkı devir alma gibi özelleştirme yöntem
lerinden herhangi birisi cereyan ettiği zaman, işçi ve işveren sendikaları mevcut nakit varlıklarıyla 
ve gelirleriyle, bu gibi işlemlere girebilsinler; hisse senedi satın alabilsinler, satabilsinler, devir de 
alabilsinler demiştik; ama, başta, Başbakan olmak üzere, herkese açık ve serbest olan bu husus, iş
çi scndikalanna yasaklanmış olarak kalıyor. Yaptığımız öneriye de Hükümet ve Komisyon iştirak 
etmiyor "işçi sendikaları bundan yasaklı kalsın" diyor. 

7 nci maddeye baktığımız zaman, bu maddede, zaten, özelleştirilecek kuruluşların içinde çalı
şan personele de bu yasak getirilmiş; yani, malın asıl sahipleri, malla ilgili hiçbir işleme katılama
yacak; ama, onun dışında, ilgisi olmayanlar, her türlü alımda, satımda kiralamada ve devralmada, 
gelip, malî varlıklarıyla rol ve yer alabilecekler!... İşte, böylesine bir önergenin reddi dahi, tasarı
nın hangi istikamette müzakere edildiğini apaçık gösteriyor. 

Biraz evvel, burada, Petrol Kanunuyla ilgili değişiklik üzerinde önemle durmuştuk. Bakıyo
rum, bu maddenin çok önemli olduğunu İktidar Partileri Grupları da çok iyi kavramış olacak ki, şu 
ana kadar müzakere edilen 40'ı aşkın maddeden, İktidar Partileri Gruplarının üzerinde en fazla 
önerge verdiği madde bu oldu; yani, madde üzerinde 20'ye yakın önerge verdiler ve gündem tıkan
dığından, muhalefet partilerinin hiçbir önergesi yer almadı, müzakere edilmedi, dolayısıyla, üzerin
de konuşmak mümkün olmadı; ama, bu maddenin ne kadar önemli olduğu da böylece meydana çık
mış oldu. 

Sayın Bakan, bu maddeyle ilgili olarak "Petrol Kanununun 6 nci maddesinde zaten yetkiler ve
rilmiş, bunu burada tekrar ediyoruz, başka bir şey yok" diyor. Peki, verilmişse burada tekrar etme
ye ne ihtiyaç var?!. Demek ki, burada yeni bir şey veriliyor, bir defa bu yanlış. 

İkincisi -herhalde bu yanlışı aniden intikal ettiği için- "bu müsaadeleri alanlar dışındakilere 
müsaadeleri vermek, devretmek için bu maddeyi düzenledik" diyor. Eğer, maddenin mevcut şekli, 
ruhsat ya da işletme hakkı gibi müsaadeleri veriyorsa, o zaman, daha önce bunu alanlar dışında ka-
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lanlara müracaat etmeleri halinde bu haklar yine verilir; yeni bir madde düzenlemeye; yani, bun
ları ortadan kaldırmaya gerek yoktur. 

Hemen arkasından, "rekabet için bu husus düzenlenmiştir" diyor. Yani, siz, şimdi, kendi ulu
sal kaynaklarınızı yeterli ölçüde işletemiyorsunuz da neyi rekabete açmış oluyorsunuz?!. Görüyor
sunuz ki, bu gerekçe de, temelinden zafiyetle malul. Burada, petrolle ilgili müsaade, arama ruhsat
namesi, işletme ruhsatnamesi hakları devredilebilecektir. Kime devredilebilecektir; sermaye şirket
lerine veya yabancı devletler mevzuatına göre sermaye şirketi niteliğinde bulunan özel hukuk tü
zelkişiliklerine. ^ . 

Şimdi, birçok ulusun belki savaşla elde ettiği bazı haklan ve imtiyazları, biz, burada, oy ço
ğunluğuyla vermiş ve bitirmiş oluyoruz. Tıpkı, biraz önce verdiğim önergedeki zihniyetin tecellisi 
gibi; yani, işçiler ve sendikalar özelleştirmede gelirlerini küllanamasınlar, ama, onun dışındaki var
lıklı gruplar ve hatta bu kanunların düzenlenmesinde yer alıp her türlü düzenlemeyi istedikleri gi
bi yapanlar, her türlü alışverişte, satışta devralıcı olarak, kiracı olarak bulunsunlar ve servetlerini 
kullanabilsinler! işte Petrol Kanununun başına gelen, işte işçilerin ve sendikaların başına gelen bu. 

Bu tür önergelerin oylanması sırasında da, maalesef, Meclis çoğunluğu koridorlarda oluyor, 
sadece, önergenin oylanması sırasında neyin oylandığının dahi belki farkında olmadan Genel Ku
rula giriliyor. Şunu açıklıkla kabul ediyorum: Sayın Başbakan gerçekten işkembeden çok iyi anlı
yor. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) Bu yolla beslenen birkısım besleme basın da bu gerçekle
ri Türk halkına yansıtmıyor.(ANAP ve RP sıralarından alkışlar) En önemli madde hakkında 20'ye 
yakın önerge verecek iktidar Grupları; ama, engelleme yapan muhalefet olacak!.. Muhalefet grup
ları, en önemli maddeler üzerinde izahlarda bulunacak; ama, bunlar dinlenilmeyecek, bunlar dinle
nilmeden oylar kullanılacak ve Meclisin koridorlarında sarmısak kokularıyla, en son olarak geçen 
akşam da bozalarla servis yapılıp çoğunluk sağlanacak!.. Aslında, bu akşam da belki boza servisi 
var, bu maddenin geçmesi şerefine. Milletin ensesinde boza pişecek!.. 

Arz ederim. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Sayın Kul, yalnız çok ağır tenkitte bulunuyorsunuz. Burada "işkembeden beslenen basın" di

ye veyahut da milletvekilleri için böyle bir yakıştırma yapmanızı yerinde bulmadım. 

EMlN KUL (istanbul)- Milletvekillerine bir yakıştırma yapmadım. 

BAŞKAN- Efendim, onu biraz da oraya getirdiniz; ama, olmaz yani. Burada, bu Meclise say
gı göstermek hepimizin görevi. Bu çatı altında görev yapan hiçbir milletvekili... (ANAP ve RP sı
ralarından gürültüler) 

HALİT DUMANKAYA (istanbul)- Yorum yapma... Bu çatı altında, sizin, Meclis Başkanı 
olarak... 

BAŞKAN-Konuşma bir dakika canım! 
EMlN KUL (istanbul)-Milletvekilleriyle ilgili değil... 
BAŞKAN-Bir dakika efendim... Rica ederim... 
Siz insanları itham ediyorsunuz Sayın Kul. Yani, burada, gece saatlerinde... (ANAP ve RP sı

ralarından gürültüler) 
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EMÎN KUL (İstanbul) - Önce sözünü düzelt, ondan sonra izahat ver. Milletvekilleriyle ilgili 
değil söylediklerim. 

BAŞKAN- Rica ediyorum arkadaşlar, gayet ciddî itham var. Yani, burada, ben, Meclis Baş
kanı olarak bu Meclisin hakkını koruyamazsam, o zaman, çıksın herkes Meclise hakaret etsin, biz 
susalım! 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Siz kavrayamamışsınız, milletvekilleriyle ilgili değil Sa
yın Başkan. 

EMİN KUL (İstanbul)- Milletvekilleriyle ilgili değil, besleme basınla ilgili... 

BAŞKAN- Efendim, yani, Başbakanın ikramları dışında, burada sandviç de satılıyor, köfte de 
satılıyor; yani, bunları insanların almasını niye başka yere götürüyorsunuz?!. 

AHMET SAYIN (Burdur)- Meclisi küçük düşürücü konuşma yapmasını yardırgıyonım; buna 
müsaade etmeyin. 

EMİN KUL (İstanbul) - Besleme basınla ilgili... 

BAŞKAN- Efendim, olur mu yani... Bu konuşmanızı tasvip etmediğimi de belirtmek istiyo
rum ve bu çatı altında yapılmaya yakışır bir konuşma olarak görmüyorum. 

Sayın Elkatmış, grup adına mı konuşacaksınız? 
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir)-Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Isparta)-Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Bir dakika, Sayın Elkatmış... 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Önce şunu ifade etmek isti

yorum: Değerli arkadaşım... 
AHMET SAYIN (Burdur)- Kendisi Meclise yakışmıyor. 
BAŞKAN- Herkes bu Meclise yakışır Sayın Ahmet Sayın... Rica ediyorum... Hiçbir milletve

kiline böyle saygısızlık yapmaya kimsenin hakkı yoktur. 
AHMET SAYIN (Burdur)- Yakışsaydı, böyle konuşmazdı... Olur mu canım!.. 
BAŞKAN - Rica ediyorum... 
Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Önce, zabıtlara geçmesi ba

kımından söylüyorum; değerli konuşmacı burada Anamuhalefet Partisi Grubu adına konuşmuştur; 
önce kendi Grubunu itham ediyor, bu önemli bir husus. Şimdi, verilen bir önergesi geçmemiş, ken
di Grubu tarafından sahip çıkılmamış bir önergedir, önce, bunu zabıtlara geçirmekte fayda görüyo-
rum.Yani, onun için... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Biz çıksak ne fark edecek?!. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Hayır efendim, bunu bir za

bıtlara geçirelim. 
İkinci husus şudur: Meclisin lokantasında her şey içilir; yani, yenen, içilen her şey ikram edi

lir; lokantanın kuruluş maksadı odur. Meclisin Genel Kurulu başkadır. Meclisin hizmet veren bi
rimleri başkadır. Bunları ayırt etmek lazımdır. 
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Üçüncü husus şudur: Türkiye'de kimmiş besleme basın?! (DYP sıralarından alkışlar) Önce bu
nu ANAP Grubunun ortaya koyması lazımdır; çünkü, arkadaş, grup adına konuşmuştur ve Grup
tan bir arkadaş, şahsı adına, kalkıp, bu sözleri tasvip etmediğini de belirtmelidir. Kimmiş besleme 
basın, kimmiş işkembeyle beslenen basın; bu, bugün, ANAP Grubunun cevaplaması gereken bir 
sorudur. Biz bunu bilmiyoruz ve böyle bir şeyi de Hükümet adına kabul etmiyorum Sayın Başka
nım. Bütün basını da bundan tenzih ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul)- Sayın Bakan, besleme basına ne kadar kredi verdiniz? 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Buyurun Sayın Kul. 

EMİN KUL (İstanbul)- Sayın Başkan, söylediğim sözleri saptırarak söylüyor Sayın Bakan... 
BAŞKAN-Efendim, konuşmalar zaten zabıtlara geçti. 

EMİN KUL (İstanbul)- Ya söz verin açıklayayım ya da bulunduğum yerden tavzih edeyim. 
BAŞKAN- Efendim, ne diyecekseniz, buyurun. 
EMİN KUL (İstanbul)-Fazla sürmez... 
BAŞKAN- Hayır efendim, oradan söyleyin; zaten, söyleyeceklerinizi söylediniz. 
EMİN KUL (İstanbul)-Söylemediğim sözleri bana atfen söylüyor; bir... 

BAŞKAN- Ama, siz, kendiniz "işkembeyle beslenen basın" dediniz, "bu Mecliste sarımsak 
kokularıyla beslenildi" dediniz. 

EMİN KUL (İstanbul)- Sayın Başkan, müsaade edin de ben cevap vereyim; hangi sözler ol
duğunu söyleyeyim. 

BAŞKAN- Rica ediyorum efendim... Hem söylüyorsunuz hem inkar ediyorsunuz. Söylediği
niz sözlere de sahip çıkın lütfen... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Sayın Başkan, müsaade edin de konuşsun! 

EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN-Buyurun. 
EMİN KUL (İstanbul)- Verdiğimiz önergeyi Grubumuzun desteklemediğini nereden tespit et

ti? 
BAŞKAN- Efendim, bu kanun tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda Grubunuzun önerileriy

le kabul edildi. 
Kaç tane önergeleri kabul edildi Sayın Bakan? 

EMİN KUL (İstanbul)- Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunda verdiğim... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Sayın Başkan, bir tek önerge 
hariç -ki, o da 3 üncü maddeyle ilgilidir- getirilen bütün önergelerini kabul ettik. 

BAŞKAN-Buyurun!.. 
EMİN KUL (İstanbul)- Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışmasıyla Genel Ku

rul çalışması arasında fark var. 
BESTAMİ TEKE (Hatay)- Sarımsakla ne ilgilsi var?!. 
BAŞKAN-Neyse efendim... Mesele kapanmıştır Sayın Kul. 
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Buyurun Sayın Elkatmış. 

EMİN KUL (İstanbul)- Verdiğimiz önerge, Genel Başkanımıza yapılan bir müracaat üzerine 
düzenlenmiş bir önergedir, Grubumuzun önergesidir. 

İkinci bahsettiğim, beslenen medyanın ne olduğunu bütün Türkiye biliyor; eğer daha açıklık
la bilmek istiyorlarsa, müzakere açılır, anlatırız. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Siz, kredi alanları kastettiniz, değil mi? 

BAŞKAN- Efendim, neyse... 

Buyurun Sayın Elkatmış. 

Süreniz 10 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir)- Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 720 sıra sayılı Özelleştirme Kanun Tasarısının, tasanda 41 inci, ancak, sonradan yapılan ila
veyle 42 nci maddesi üzerinde, Refah Partimizin görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, daha evvel 37 nci maddede de söz almıştım. Aslında, 37 nci maddey
le 42 nci madde arasında bir paralellik vardır, çünkü, 37 nci maddede, hangi kanunların hükümsüz 
olduğu ve uygulanmayacağı belirtilmiştir. O maddede söz aldığımda, böyle bir genelleme değil de 
hangi kanunların hangi hükümlerinin uygulanmayacağının teker teker sayılmak suretiyle belirtil
mesi gerekir demiştim ve bu şekilde de, böyle bir tadat yapıldığı takdirde, ileride meydana gelebi
lecek karmaşanın, boşlukların, ihtilafların doğmasına sebebiyet verilmemiş olur diye arz etmiştim. 
İşte, 42 nci maddeyle böyle bir düzenleme yapılmış ve doğrusu da bu 42 nci maddede olan şekli
dir. 

42 nci maddede "6224 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (c) bendi ve 3291 sayılı Kanunun 14 
üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarıyla, 17 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kal
dırılmıştır" deniliyor. 

6224 sayılı Kanun, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunudur. Tasarıyla, bu Kanunun 1 inci mad
desinin birinci fıkrasının (c) bendi kaldırılmaktadır. Bu bent "İnhisar veya hususî bir imtiyaz ifade 
etmemesi" şeklinde hüküm getiriyor; yani, yatırım yapılacak teşebbüsün, inhisar veya hususî veya 
bir imtiyaz ifade etmemesini öngörüyor. Burada kaldırılan, 6224 sayılı Kanunun bu hükmüdür ve 
böylelikle de, inhisar ve imtiyaz hususu yürürlükten kaldırılmış olmaktadır. 

Bu hüküm kaldırılınca, tekel ve imtiyaz durumu da kaldırılmaktadır. Bu hal ise, son derece sa
kıncalıdır; çünkü, tasarı, 34 üncü maddesiyle, tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gö
zeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan kamu iktisadi kuruluşlarının varlığını kabul etmiştir. 
Ayrıca, tasarının 35 inci maddesinin (b) bendiyle de, kamu iktisadi teşebbüsleri bir bir sayılmıştır. 
Bu ayırıma niçin gidilmiştir; çünkü, Anayasa Mahkemesi, tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri, ka
mu yararı gözeterek üreten kamu iktisadi teşekkülleri ile imtiyazlı kuruluşların özelliğini dikkate 
alarak, özelleştirilmelerinin ayrı bir kanunla düzenlenmesi gerektiğini belirtmiştir. İşte bu nedenle
dir ki, 34 ve 35 inci maddelerde, hangi kuruluşların kamu iktisadi kuruluşu oldukları tadat edilmiş
tir. Bu kuruluşların özelleştirilmelerinin, ayrı ayrı, özel kanunlarla yapılması gerekir. 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, özel bir kanundur. Bu özel kanunun, özelleştirme konu
sundaki çerçeve bir kanunla -yani yasalaşacak olan bu tasarıyla- genel bir kanunla bir fıkrasının 
kaldırılması doğru değildir; daha doğrusu, tekel durumları ortadan kaldırmaktadır; bu yönüyle doğ-
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ru değildir. Tekel ve imtiyaz, sadece özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar için olmayıp, sair kuru
luşlar için de geçerlidir. Bu fıkranın, yani, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundaki 
bu fıkranın kaldırılması, özelleştirme dışında kalan kuruluşlar için de bir boşluk meydana getirmek
tedir ve bu nedenle, yine mahzurlar doğurmaktadır. 

Keza, bu maddeyle, 3291 sayılı, KİT'lerin özelleştirilmeleriyle ilgili Yasanın 14 üncü madde
sinin birinci ve dördüncü fıkraları kaldırılıyor. Zaten, aynı hükümler bu tasanda da müteaddit mad
delerde ayrı ayrı belirtilmiştir; bu nedenle yerindedir. 

Yine 17 nci maddenin birinci fıkrası da yürürlükten kaldırılmaktadır. 17 nci maddenin birinci 
fıkrası, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 inci maddesine atıf yapmaktadır. Halbuki, 
tasarının 37 nci maddesinde bütün bunlar düzenlenmiş ve bu Kanuna aykırı olan bütün kanun mad
delerinin hükümsüz olduğu belirtilmiştir. Aslında, bu 42 nci maddedeki usul, başta da belirttiğim 
gibi, doğrudur. Bu düzenlemenin ya 37 nci maddeyle yapılması ya da bu 42 nci maddeyle yapıl
ması daha doğru olurdu, ki, bize göre, 42 nci maddedeki düzenleme daha doğrudur. Yürürlükten 
kaldırılan kanun ve kanun maddelerinin ayrı ayrı tadat edilmeleri en doğrusudur. 

Tasanda başka hükümler ve başka kanunlar da kaldınldığı halde, bunlar, nedense, bu madde
de zikredilmemiş! Bunu da bir eksiklik olarak görüyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bildiğiniz gibi, 14.9.1994 tarihinde çıkan, 4011 sayılı 
Kanun ile, 233 sayılı Kanun hükmünde kararnamenin 57 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten 
kaldınlmıştır. Yürürlükten kaldırılan 57 nci maddenin ikinci fıkrası, kamu iktisadî teşebbüslerinin 
mallarının haczedilemeyeceği hükmünü taşımaktaydı. Bu hükmün kaldırılarak, KİT'lerin mallan-
nın haczine imkân tanıması fevkalade zararlı ve kötü olmuştur. Kanun çıkar çıkmaz, birtakım kişi 
ve bankalar KİT'leri haciz yağmuruna tutmuşlardır. Demek ki, haczedilmezlik ilkesi, belki de bun-
lann telkinleri neticesinde, bunlar için, bilerek kaldınlmıştır. Bu durum, kamuoyunda büyük tepki
lere neden olmuştur. Hatta, gazetelere yansıdığı kadarıyla, bazı sayın bakanlarımız da, bu duruma 
haklı olarak tepki göstermişlerdir. 

Bu haciz olayı, zaten kriz içerisinde olan KİT'leri iyice bitirmiş ve âdeta elini kolunu bağla
mıştır, yok etmiştir; bundan da bütün kamu zarar görmüştür. KİT'lerin malı devletin malıdır, mil
letin malıdır. İcra İflas Kanununun 82 nci maddesinin birinci fıkrası, devlet mallarının haczedile
meyeceği ilkesini getirmiştir; buna rağmen, hacizler yapılmıştır. 4011 sayılı Kanunla, İcra İflas Ka
nununun 82 nci maddesinin birinci fıkrası gözardı edilmiştir. Burada, bize göre, bir tenakuz vardır 

Bu nedenle, bu karmaşanın giderilmesi için, kamu iktisadî teşekküllerinin mallarının haczinin 
caiz olmadığı hususunun da, bundan evvelki düzenleme gibi, ya bu fıkraya ilave suretiyle veyahut 
da ayrı bir madde suretiyle bu tasarıya ilave edilmesinde bir zaruret görmekteyiz. Böylelikle, bu 
KİT'ler, hiç değilse bir nebze olsun, büyük zararlara duçar olmaktan kurtulurlar, elleri kolları bağ
lı olmaktan kurtulurlar; dolayısıyla, bundan da KİT'ler faydalandığı gibi bütün milletimiz, kamu 
ve devletimiz büyük bir menfaat sağlar. Yoksa, bu KİT'ler, ileride telafisi imkânsız zararlarla baş-
başa kalacaklardır. 

Bu nedenle, ben, şimdiki 42 nci madde halini alan bu maddeye, bu hükmün de ayrıca ilave 
edilmesini diliyorum; bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Elkafmış. 

Şahsı adına, Sayın Algan Hacaloğlu?.. Yok. 

Sayın Uluç Gürkan, buyurun efendim. 
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Süreniz 5 dakikadır. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; okuyunca, insanın "bu na
sıl olur; bunu nasıl yaparlar" diye, gerçekten, şaşkına döndüğü bir madde. Bakın neyi kaldırıyorlar; 
1954 tarihli 6224 sayılı Kanunun, yani Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun 1 inci maddesinin -
en temel 1 inci maddesinin bir fıkrasını- (c) bendini yürürlükten kaldırıyorlar. Bu bentte : "yaban
cı sermaye, inhisar veya hususi bir imtiyaz ifade edemez"; deniliyor; etmemesi öngörülüyor; bunu 
kaldırıyoruz. Ne demektir bu; yabancı sermaye, bundan böyle, Türkiye Cumhuriyeti sınırları için
de, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre, inhisar olabilir; yani, tekel olabilir; hususi (özel) imti
yaz oluşturabilir. Kaldırdığınız zaman, bunun anlamı budur. 

Niçin kaldırıyorsunuz; öyle anlıyoruz ki, Özelleştirme Yasa Tasarısını hazırlayanlar oturup 
düşünmüşler; yabancı sermayenin Türkiye'ye yatırım yapmasının önündeki en büyük engelin, Ya
bancı Sermayeyi Teşvik Kanununun bu maddesinin bu bendi olduğuna hükmetmişler; dolayısıyla, 
"Değişmeli" demişler; değişsin ki, yabancı sermayeli yatırımlar ülkemize çekilebilsin, ülkemize 
gelebilsin. Yabancı yatırımcıların, bu konudaki endişeleri giderilsin; hangi konudaki endişeleri gi
derilsin; Türkiye'ye tekel olarak gelememesi, özel bir imtiyaz oluşturamaması konusundaki endi
şeleri giderilsin. 

Değerli arkadaşlarım, siz bu yasa tasarısının başında "tekelciliğe karşı asgarî en iyi çabayı gös
tereceğiz, tekel oluşmasını önleyeceğiz" filan diye ilkeleri bize savunmadınız mı?! "Bunları getir
dik, işte, dünyadaki özelleştirmenin evrensel değerlerine uyduk, yabancı sermayeye özel imtiyaz
lar vermedik" demediniz mi? Şimdi, geliyorsunuz, Yabancı Sermayeyi Teşvik Yasasının -dünya
nın en liberal yasalarından biri olan Yabancı Sermayeyi Teşvik Yasasının- çok önemli bir hükmü
nü yürürlükten kaldırıyorsunuz. Yabancı sermayeye, bu ülkede tekel kurma hakkı, özel imtiyaz 
oluşturma hakkı veriyorsunuz. Bunun, Osmanlıyı batıran, cumhuriyetin ilk yıllarında uzun müca
delelerle, ekonomik bağımsızlığı sağlamak üzere bizi boğuşturan kapitülasyonlardan ne farkı var?!. 
Hiç kızmayın, alınmayın; bu madde, bir kapitülasyon maddesidir. Buna oy verenler; "kapitülasyo
na evet" demiştir. Yabancı sermayeye, dünyada, Türkiye Cumhuriyetinin olduğu düzeyde -belki, 
siz, Türkiye Cumhuriyetinin hangi düzeyde olduğunun farkında değilsiniz; ama- bir ülke, tekel kur
ma hakkı veriyor mu, var mı böyle bir örnek? Böyle bir örnek var mı? Sayın Hükümet yetkilileri, 
tek bir örnek varsa, Türkiye Cumhuriyetinin gücünde, ekonomik gelişmişlik derecesinde, yabancı 
sermayeye tekel kurma hakkı veren, özel imtiyaz oluşturma hakkı veren tek bir ülke, versin; dün
yada. Bu kadar mı basiretimiz bağlandı bizim?! Olur mu böyle şey hiç?! 

Bakın, gerekçesine bile yazılmış bu; şurada gerekçede yazılı: "Türkiye'de mevcut sermaye ye
tersizliği nedeniyle, gerek özelleştirilecek kuruluşların gerekse altyapı projelerinin yabancı serma
yenin katılımına ihtiyaç göstermesi, yabancı sermayeyi ülkemize çekmede engel oluşturan bu hük
mün yürürlükten kaldırılmasını gerektirmiştir" diyorsunuz. Olur mu böyle şey?! Türkiye'de serma
ye yetersizse, hangi hakla, bu kadar kamu mevcudunu özelleştirme diye bir işe soyunuyorsunuz?!. 
Türkiye'de sermayenin yetersiz olmadığı konusunda önceki maddeler vesilesiyle pek çok nutuk at
tı Hükümet yetkilileri. Böyle bir şey olmamalıdır, olamaz. 

Gerekçede yer alan, son derece vahim, insan onurunu, ulusal onuru son derece zedeleyen bir 
hüküm daha var, size okuyayım... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Gürkan, buyurun, son cümlenizi bağlar mısınız? 
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Buyurun efendim. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- "Böylece uygulamada yerli şirketler lehine doğan bir ayrı

calık kalkacak" diyorsunuz. Soruyorum size: Hangi hakla?!. Burası Türkiye Cumhuriyeti, burası 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, elbette yerli şirketler lehine ayrıcalık yaratacağız. Yerli şirketlerle 
yabancı şirketleri, Yabancı Sermayeyi Teşvik Yasasının bir başka maddesinde yazılı olsa bile, eşit 
sayamayız. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. (CHP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim sıramı Sayın Gürkan. 

Sayın Cevat Ayhan, söz istiyor musunuz efendim? 

CEVAT AYHAN (Sakarya)- Salih beye devrediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Şahsı adına Sayın Salih Kapusuz'a söz veriyorum. 

Buyurun efendim, süreniz 5 dakikadır. 
SALlH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz ya

sa tasarısının 42 nci maddesi üzerindeki görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızı işgal etmiş olu
yorum; hepinize saygılar sunarım. 

Bu yasa tasarısının, yürürlükten kaldırılan hükümleri ihtiva eden, çok önemli, hassas ve yerin
de bir iki tane fıkrası var. 3291 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde mükerrerlik olmaması açısın
dan, -bürokrat arkadaşlarla da Özellikle görüştük- birinci fıkranın kaldırılması, hakikaten, yerinde 
bir işlem. Ayrıca, yine, 14 üncü maddenin dördüncü fıkrası -ki, daha önceki yetki yasalarının ipta
linden dolayı açıkta kalmış olan bir hüküm- kanuna monte edildiği için, o da isabetli bir adım. An
cak, bu 6224 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (c) bendi hükmü, herhalde, üzerinde konuşmaya 
değer bir hüküm olsa gerek. 

Bu 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan -bakınız, 1 inci madde itibariyle- şu 
ifadeyi okumak istiyorum: 

"Madde 1- Bu Kanun, yatırım yapılacak teşebbüsün : 

a) Memleketin iktisadî inkişafına yararlı olması; 
b) Türk hususi teşebbüslerine açık bulunan bir faaliyet sahasında çalışması; 
c) inhisar veya hususi bir imtiyaz ifade etmemesi" 

Şimdi, Özellikle "inhisar veya hususi bir imtiyaz" konusu, birtakım yaklaşımlarla yerinde gi
bi gözükebilir; ancak, hepimiz çok iyi biliyoruz ki, Türk sermayesi birçok yatırımlar için, yeterli 
değil; kaynak yetersizliğimiz söz konusu. Onun için bu Kanun maddelerinde de yabancı sermaye
ye yer veriliyor. Hatta, sınırlayıcı hükümler konulmasını zaman zaman gündeme getirdiğimiz za
man da, bu, İktidar tarafından fazla kabul edilmedi; ancak, yeri gelmişken ifade etmekte fayda bul
duğum için, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesinin bir paragrafını size okumak istiyorum: 
"Kalkınmayı hızlandırmak için elbette dış borçlanma, yabancı sermaye, yabancı ortaklıklardan ya
rarlanmak gerekir; ancak, özelleştirme yoluyla, giderek yabancıların nüfuzuna yol açılması, ülke 
bağımsızlığı yönünden kabul edilemez" Türkiye'nin en yetkili mahkemesi olan Anayasa Mahkeme
si, iptal gerekçesini bu kadar açık olarak ifade etmiştir. Bu kadar açık ifade edilmesine rağmen , bu 
işin, ülke bağımsızlığı ile.de bütünleştiğini göz önüne alacak olursak, burada, hakikaten bir imtiyaz 
verilmesi, tekelleşme imkânı verilmesi endişesini taşımaktayım. 
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Dikkat ettiyseniz, bugün, basında. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir özel açıklaması çıktı. Bu 
maddeyle ilgili olduğu için bunu size takdim etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız "Batı bi
ze asla hayır dua okumaz" diyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bugün bir açılış dolayısıyla yapmış 
olduğu konuşmada böyle diyor. 

Değerli arkadaşlar, biz, körü körüne, anlamsız bir şekilde, yabancı sermayenin girmemesi ge
rektiği iddiasında değiliz, ancak bazı alanlarda.bazı sınırlamaların mutlaka yer alması mecburiyeti 
vardır. Bunu yapmayacak olursanız, düşünün; yarın, PTT'nin T'sini satacaksınız, yine yabancılar 
alacak. 

Memleketimizin en ciddi meselelerinden birisi, daha önceki maddelerde yer alan, devletin te
kelinde olan, kamu tekelinde olan birtakım müesseselerdir. Altyapısı da oluşturulmadığı için, anti 
kartel, antitröst yasaları ve tüketiciyi koruma yasaları çıkmadığı için, bugün ne olacak; kamu te
kelinin yerine, birçok alanda özel tekeller meydana gelecek. Bunun mutlaka önlenmesi lazım. 

Siz iyiniyetlisiniz, belki bunu önleyeceksiniz, fakat, kamu vicdanının ve kamuoyunun bu ko
nuda duyarlı olduğu bir ortam göz önünde bulundurulacak olursa, sizin şeffaflık dediğiniz ve bizim 
de kabul ettiğimiz şeffaflık ilkesinde bazı açıklıklar getirilmesi lazım. Bu açıklıklar üstü kapalı ola
rak getirilirse... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Kapusuz, lütfen cümlenizi bağlar mısınız efendim. 

Buyurun devam edin. 
SALÎH KAPUSUZ (Devamla)- Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Ben, biraz önce, bürokrat arkadaşlarla konuşmamış ve onlara sormamış olsam... Çok garibime 
gitmişti. 3291 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kaldırılıyor. Kaldırılan hükmü 
ilgili Kanundan buldum; ifadesi aynen şöyledir: "Gerçek ve tüzelkişilerin, Türk Ticaret Kanunun
dan doğan ortaklık hakları saklıdır." Bu hüküm kaldırılıyor. Bu, kabul edilebilir bir şey değildir. 
Daha önce yetki yasasında iptal edildiği için, açıklık getirilince, "tamam, doğrudur; kaldırılması 
uygundur" dedik. Aynen bu şekilde, bu inhisar ve imtiyaz meselelerine de mutlaka açıklık getiril
mesi lazım. Şayet, öyle olmayacak olursa, ileride doğabilecek birtakım sıkıntıları, maalesef, şimdi
den kabullenmiş noktasında oluruz ve Anayasa Mahkemesinin de, bu yaklaşımı, bizim doğrultu
muzda kabul ettiğini, okuduğum hükümden anlıyoruz.̂  İnşallah, o noktaya doğru giünez. 

Teşekkür ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 

Sayın Komisyon, arkadaşlarımızın bahsettikleri bu yabancı sermayeye tekel oluşturma olana
ğı veren hüküm, gerçekten, ülkenin geleceği bakımından çok önemli. Acaba bu konuda Genel Ku
rula bir açıklama yapmak ister misiniz efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Sayın Baş
kanım, kanun tasarısının 13 nci maddesi gözden ırak tutulduğu için o endişe varit. 

BAŞKAN- Tabiî, bu kanun tasarısı müzakereleri, yarın öbür gün vatandaşlar tarafından oku
nacak. Çok ciddî ve hayatî bir konu olduğu için, ben, özellikle görüş belirtmenizi istiyorum. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Görüştüğü
müz kanun tasarısının 13 üncü maddesi gözden uzak tutulmamalı. Bu okunduğu zaman, tekelleş
menin önlenmesi, imtiyaz gibi konular zaten 13 üncü maddede düzenlenmiş. 
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BAŞKAN-Bu maddede önlenmiş mi? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Tabiî/ön
lenmiş. Bu maddede hükümler var. Onun için, endişeye mahal yoktur. 

BAŞKAN- Peki, teşekkür ederim efendim. 

Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Maddeyle ilgili önergeler vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının, 42 nci maddesinin başında yer alan, 

18.1.1954 tarihli ve 6224 sayılı kanunun birinci maddesinin (c) bendi bölümünün metinden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Cemalettin Gürbüz Aydın Güven Gürkan M. Seyfi Oktay 

Amasya İçel Ankara 
Mehmet Adnan Ekmen İbrahim Gürsoy 

Batman İstanbul 
Gerekçe: 

Tasarıda satır arasına gizlenerek ne olduğu, hatta yasasının adı bile açıklanmadan çıkarılmak 
istenen bu hüküm, Yabancı Sermayeyi Teşfik Kanunun 1 inci maddesinin (c) bendidir ve tekeller 
ile özel bir imtiyaz oluşturan faaliyet alanlarını bu yasanın dışında tutmaktadır. Böylelikle tekel 
oluşturan alanlar ile, özel bir imtiyaz oluşturan alanlarda da yabancı sermayenin teşfikini ve bu ya
sayla birlikte düşünüldüğünde, bu alanların da özelleştirme kapsamında yabancı sermayeye açılma
sı amaçlanmaktadır, bunun ulusal çıkarlara uygun düşmediğini düşünüyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
42 nci maddesinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öneriyoruz. 

H.U1 uç Gürkan M.İstemihan Talay Atilla Mutman 
Ankara İçel İzmir 

Mustafa Yılmaz Hasan Basri Eler Nami Çağan 
Gaziantep Edirne İstanbul 

MADDE 42.- 28.5.1985 tarihli 3291 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci ve dördün
cü fıkralarıyla 17 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının 42 nci maddesinin birinci ve ikinci satırında yer alan 18.1.1954 tarihli ve 

6224 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (c) bendi ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 
Adana Hatay Balıkesir 

A. Yalçın Öğütcan Ahmet Sezai Özbek 
Adana Kırklareli 
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Gerekçe: 

Yabancı Sermayeyi Teşfik Kanunun bütünlüğünün korunması açısından madde metnindeki 
söz konusu ibarenin metinden çıkarılması uygun olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun tasarısının 42 nci maddesinin ikinci satırının başındaki (c) bendi ibaresinden sonra ge
len ifadenin tamamının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Ahmet Sezai Özbek Sami Sözat 
Adana Kırklareli Balıkesir 

Ali Yalçın Öğütcan Abdullah Kınalı 

Adana Hatay 
Gerekçe: 
Bu kanunla özelleştirmeye ilişkin tüm konularda düzenlemeler yapılmış olması nedeniyle 

maddede yukarıda belirtilen ifadenin metinde yer almasına gerek görülmemektedir. 
BAŞKAN- Anayasaya aykırılık konusunda iki önerge vardır; ikisini ayrı ayrı okutup, birleşti

rerek işleme koyacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yasa teklifinin 42 nci maddesi, Anayasanın 5, 6, 10, 47 ve 167 nci maddeleriyle, Anayasmın 
"Başlangıç" bölümünün beşinci fıkrasına, 7 nci ve 123 üncü maddeleriyle, "Anayasa Mahkemesi
nin Kararları" başlıklı 153 üncü maddelerine aykırıdır. 

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

H. Uluç Gürkan Nami Çağan Abdüllatif Şener 
Ankara İstanbul Sivas 

Ahmet Derin İbrahim Özdiş 
Kütahya Adana 

BAŞKAN- Daha önce bunun gerekçesini tutanaklara geçirdiğimiz için aynı gerekçeyi okut
muyoruz efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının 42 nci maddesi, madde metni, maddenin yaptığı değişiklikler ve tasarının tü

mü değerlendirildiğinde, Anayasanın 5,6, 10,18,46,48,49, 128, 160 ve 166 ncı maddelerine ay
kırılıklar taşımaktadır. 

Görüşmelerde, Anayasaya aykırılık yönünden değerlendirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Mustafa Ünaldı Cevat Ayhan Salih Kapusuz 

Konya Sakarya Kayseri 
Ahmet Remzi Hatip Zeki Ünal Abdüllatif Şener 

Konya Karaman Sivas 
Musa Demirci Ömer Faruk Ekinci Mehmet Elkatmış 

Sivas Ankara Nevşehir 
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BAŞKAN- Bu iki önerge, Anayasaya aykırılık önergeleri olduğu ve mahiyeti de aynı olduğu 
için, birleştirerek işleme koyuyorum. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, ayrı ayrı söz alabilir miyiz? 
BAŞKAN-Hayır efendim, birleştirip işleme koyacağım. ~ 
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Sayın Başkan, kim konuşacak? 
BAŞKAN-Bir dakika efendim... 
Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Katılmıyo

ruz efendim. 
BAŞKAN-Sayın Hükümet? 

.. DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önerge sahibi olarak Sayın Cevat Ayhan, buyurun efendim. 
CEVAT AYHAN(Sakarya)- Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 720 sı

ra sayılı kanun tasarısının 42 nci maddesiyle ilgili verilmiş olan Anayasaya aykırılık önergesi üze
rine söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu maddede, benden evvel konuşan arkadaşlarımın ifade buyurdukları 
gibi, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun 1 inci maddesinin (c) bendi yüılirlükten 
kaldırılmaktadır, (c) bendi: "İnhisar veya hususi bir imtiyaz ifade etmemesi" hükmünü getirmekte; 
yani, yabancı sermayeyle ilgili bu Kanunun 1 inci maddesinde: "Bu kanun, yatırım yapılacak te
şebbüsün: • • • • . ' 

c)İnhisar veya hususi bir imtiyaz ifade etmemesi; 

Şartıyle ve Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesinin kararı ve İcra Vekilleri Heyetinin tasvibiy-
le Türkiye'ye ithal edilecek yabancı sermaye ve dışarıdan yapılacak istikrazlara tatbik olunur" den
mektedir. 

Değerli arkadaşlar, 6224 sayılı Kanun 1954 yılında çıkarılmıştır. 1954 yılında devleti yöneten
ler, -muhalefetiyle iktidarıyla o zamanki devlet ricali- Osmanlının, yabancı sermaye imtiyazlarıy-
la, kapitülasyonlarla yıkıldığını; cumhuriyetin de, o enkaz üzerinde, binbir gayretle, meşakkatle, 
kan ve gözyaşıyla kurulduğunu çok iyi bildikleri için, bu sahada fevkalade dikkatliydiler. İşte, bu 
madde, 1954'te, bu yaşanan tarih ve olayların neticesinde kanunun metnine konulmuştu. Şimdi, ka
nun metninden çıkarılmaktadır. 

Başkanın, aydınlatıcı mahiyette bilgi istemesi üzerine, muhterem arkadaşımız Yılmaz Ovalı, 
biraz evvel buyurdular ki, "Efendim, tasarının 13 üncü maddesinde tekelleşmeyi önleyici hüküm 
var." Ancak, 13 üncü maddeye baktığımız zaman, özelleştirme programına alınan kuruluşlarla il
gili olarak, (b) bendinde "Tekelleşmenin önlenmesi de dahil..." demiş ve birtakım hususları zikret
miş. Birtakım kararlar almaya kim yetkilidir; Özelleştirme Kurulu yetkilidir. Yani, bizim iptal et
tiğimiz husus, 6224'te kanun maddesidir. Hiçbir kurulun aşması mümkün değildir. Her gelen ya
bancı sermayenin, kanunun, tekelleşmeyle, inhisar ve imtiyazla ilgili şartlarına uyması ve bunu ih
lal etmemesi gerekirken; yeni Özelleştirme Kanun Tasarısında kabul edilen 13 üncü maddede bu 
yetki, kurula verilmektedir. Bu kurulun bu yetkiyi ne kadar isabetli kullanacağı hususunda tered
dütlerimiz vardır. . . . 
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Muhterem arkadaşlar, kanun tasarısının 42 nci maddesindeyiz. Bundan sonra 14 geçici mad
de var. Bu akşam, yarın akşam bir gayretle şüphesiz çıkacaktır; ancak, endişelerimiz var. Bu vesi
leyle, burada arz etmek istiyoruz. 

"Tarih tekerrürden ibarettir" diyorlar. "Ders alınsaydı tekerrür etmezdi" diye şairin bir ifadesi 
var. Değerli arkadaşlar, Türkiye, yabancı sermayeyle ilgili özleyişlerini, arayışlarım bugün başlat
madı; 1950 yılında da başlatmadı. Tanzimat dönemini açarsanız, Mustafa Reşit Paşa'nın dönemin
de, Sultan Mahmut'un son döneminde, Abdülmecit'in döneminde, memlekette Yap-Işlet-Devret 
Metoduyla, yabancı sermayeye birçok teşebbüslere yol açılmış, imkân hazırlanmış; ancak, bu te
şebbüslerin hiçbirisi, Osmanb Devletini... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Ayhan, lütfen konuşmanızı bağlar mısınız efendim. 

CEVAT AYHAN (Devamla)- Bitiriyorum Muhterem Başkanım. -
...çağdaşlaşma, kalkınma, gelişme istikametinde başarılı kılmamış; arkasından istikrazlar, 

borçlar, Düyuni Umumiye, malî iflas ve arkasından da siyasî iflas gelmiştir. 

Biz, muhterem Hükümetin, önceki ve sonraki döneminde, Türkiye için böyle bir neticeyi hiç
bir zaman arzu etmeyiz. Buradaki çalışmalarımız da, Hükümeti bu istikamette ikaz içindir. Onun 
için, bu maddenin, inhisar ve imtiyazla ilgili hükmünün uygulanmaması, yani 6224'teki 1 inci 
madde (c) bendinin muhafaza edilmesi uygun olur kanaatindeyiz. Bu nedenle, Anayasaya aykırı
lık önergesi üzerinde söz almış bulunuyorum ve muhterem heyetinize de düşüncelerimi arz etmiş . 
bulunuyorum. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 

Sayın milletvekilleri, önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştır. 
III .-YOKLAMA 

BAŞKAN- Önergeyi oylamadan önce, yoklama isteği vardır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurul salonunda toplantı yetersayısı olmadığı kanaatindeyiz. Bu nedenle yoklama ya
pılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

BAŞKAN-Önergede imzası bulunanların burada bulunup bulunmadıklarını arayacağım. 

Ömer Faruk Ekinci?.. Burada. 

Şinasi Yavuz?.. Burada. 
Hüseyin Erdal?.. Burada. 
Şaban Bayrak?.. Burada. 
Salih Kapusuz?.. Burada. 

Cevat Ayhan?.. Burada. 
Ahmet Remzi Hatip?.. Burada. 
Mustafa Ünaldı?.. Burada. 

Zeki Ünal?.. Burada. 
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Abdüllatif Şener?.. Burada. 

BAŞKAN- Yoklama yapacağız efendim. 

NEVFEL ŞAHİN(Çanakkale)- Çoğunluk var Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Arkadaşlar, çalışmalara saat 20.00'de başladık ve şu anda saat 24.00'e geliyor. Ar

kadaşlarımızın da, bir defa yoklama isteme haklan vardır. Kusura bakmayın... (RP sıralarından al
kışlar) 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, burada olmayan arkadaşlarımız adına kâğıt gönderiliyor lüt
fen bunu yapmayalım, böyle olmaz arkadaşlar! (RP sıralanndan "Bravo Başkan" sesleri, alkışlar) 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Burada olup olmadıklarını arayın Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Peki; arayalım efendim. 
Sayın Ahmet Küçükel?..Yok. 
Sayın ismet Attila?..Yok. 
Sayın Ahmet Neidim?..Yok. 
Efendim, bırakın, rica ediyorum. 

Sayın Ersin Faralyalı?.. Yok. 

Sayın Mustafa Fikri Çobaner?.. Var. 

Sayın Cemal Öztaylan?.. Var. 

Sayın Mehmet Batallı?.. 
TURHAN TAYAN (Bursa)-Burada Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Nerede efendim?!. 
ÖMER EKİNCİ (Ankara)-Ayıp, ayıp!.. • 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Oylamada buradaydı... 
BAŞKAN-Oylamada varsa, mesele yok... 
TURHAN TAYAN (Bursa)-Geldi Sayın Başkan; işte burada. 

BAŞKAN- Tamam efendim. Efendim, rica ediyorum... Muhalefetten itiraz geliyor arkadaş
lar... 

MUHTAR M A H R A M L I (Tekirdağ)- Uymayın siz onlara Sayın Başkan. . 
BAŞKAN- Evet, neyse, zaten pusulalar olmadan da çoğunluk sağlanıyor... 

Sayın arkadaşlar, bakın, burada bizim yapmak istediğimiz^ doğrusu olsun; yani, biraz ciddiyet 
olursa memnun olurum. 

Toplantı yetersayımız vardır; müzakerelere devam ediyoruz. 

VI. - 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 Ugyulamalarmın 
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Da-
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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- Anayasaya aykırılık önergelerine Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmamış
tı; ikisini birleştirerek oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Anayasaya aykırılık 
önergeleri kabul edilmemiştir. 

Şimdi işleme koyacağım iki önerge de aynı mahiyette; ikisini birleştirerek okutuyorum: 

Ankara Milletvekili Seyfı Oktay ve Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Öner
geleri: 

"18.1.1954 tarihli ve 6224 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (c) bendi" ibaresinin metinden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN- Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN-Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN- Hükümet ve Komisyon önergelere katılmıyor. 

Önergeleri oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önergeler kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Ankara Milletvekili H.Uluç Gürkan ve Arkadaşlannın Önergesi: 

42 nci maddenin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öneriyoruz: 

Madde 42.- 28.5.1985 tarihli ve 3291 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci ve dördün
cü fıkraları ile 17 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN- Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Sayın Başkan, söz istiyorum... 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Gürkan. 

Süreniz 5 dakika. 
H.ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce maddenin bü

tünü üzerinde konuşurken vurgulamaya çalıştığım gibi, gerçekten, tasarının en vahim maddelerin
den biriyle karşı karşıyayız. Tasarının bu maddesiyle, Yabancı Sermaye Yasasının 1 inci maddesi
nin -çok temel bir maddesinin- (c) fıkrasının yürürlükten kaldırılması öngörülüyor. Kaldırılması 
öngörülen (c) bendi, yabancı sermayeye, Türkiye'de inhisar, yani tekel ya da özel bir imtiyaz kur
ma hakkını vermiyor, yabancı sermayeye tekel oluşturma hakkını vermiyor. 
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Şimdi, bakın, bu tasarıda, genel olarak, normalinde, özelleştirmenin evrensel ilkelerine de uya
bilmek için zaten görünüşte, lafta tekelciliğe karşı bir tavır var. Biraz önce Hükümet adına konu
şan Sayın Bakan da söyledi, 13 üncü maddede, Kumla, tekelleşmeye karşı tedbir alma konusunda 
-böyle ihtiyarî, olabilir de, olmayabilir de diye- bir yetki veriyor. Bunu neden veriyor? Çünkü, özel
leştirmenin bir amacı, devlet tekellerini ortadan kaldırmak. Devlet tekellerini ortadan kaldırırken 
de, siz, özel tekel, hele hele yabancı tekel oluşturmamak durumundasınız. Özelleştirmenin mantığı 
bu noktada çok net; ama, şimdi başka bir şey yapıyorsunuz; Yabancı Sermaye Yasasında var olan 
-dünyanın en liberal yabancı sermaye yasalarından biridir bu- yabancı sermayeye tekel oluşturma
ma hakkını, Türkiye'nin kendini koruduğu bir hükmü, yerli şirketlerine tanıdığı bir ayrıcalığı yok 
ediyorsunuz. Ne adına; eşitlik adına. Kimle eşitlik adına; yabancı sermayeyle. 

Değerli arkadaşlarım, böyle şey olmaz. Bu, tam bir aymazlıktır; deyimin, sözcüğün, lügattaki, 
lügat dışındaki anlamıyla, aymazlıktır. Böyle bir hükme, bu Meclis cevaz veremez. Hele hele -be
nim anlayışıma göre- Mecliste gerçekten, böyle bir yazılı belgeye hiç girmemesi gereken, bu tasa
rının gerekçeleri içinde söylendiği gibi; yani, biz bunu çıkaralım da yabancı sermaye gelsin. Niye 
gelsin; çünkü, Türkiye'de sermaye yetersiz. Ne olacak sermaye yetersizse; yabancı sermaye gele
cek. Ne yapacak; tekel oluşturacak. Ne yapacak; özel imtiyazlar oluşturacak. Yani, değerli arka
daşlarım bütün bunlar, yabancı sermayeye; PTT'nin T'sine, tekel oluşturmak üzere, Petrol Ofi
sinin bayiliklerine, tekel, özel imtiyaz oluşturmak üzere, üç beş milyar dolar uğruna satmaya, peş
keş çekmeye değecek hükümler mi? Biz, ulusumuzun ekonomik bağımsızlığını, kapitülasyonlar
dan çok çekmiş, cumhuriyet tarihinin ilk yıllarında, acılara katlanarak, acıyla, terle, dişinden tırna
ğından artırdığıyla kapitülasyonlardan kurtulmuş bir ulusun hakkını, böyle mi koruyacağız? Ya
bancı sermayeye ülkemizde, yeni tekeller, yeni imtiyazlar sağlayarak mı koruyacağız? Bunu, yap
mayın; yazıktır bu ülkeye ve çok açıktır bu, Anayasaya aykırıdır. Yani, ilci ay içinde ne satarsınız 
bilmiyorum; ama, bu madde, hiç kuşkunuz olmasın, bu Mecliste, mutlaka 90 imzayı bulur; bulma-
sa da, idarî bir mahkeme yoluyla, -tekel oluşturmak üzere, imtiyaz oluşturmak üzere, yaptığınız 
herhangi bir satış- herhangi bir mahkeme kanalıyla, mutlaka Anayasa Mahkemesine gider, mutla
ka iptal olur. 

NECMİ HOŞVER (Bolu)-Hadi canım sende... 
H.ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- Bu ülkenin bağımsızlığından yana, bu ülkenin ekonomik çı

karlarından yana herkes, bu hükmü verir, ama, o iki ay zarfında da olan olmuş olur... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Gürkan, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz efendim. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- ...ama, o iki ay, üç ay zarfında, Türkiye, bir daha telafi ede

meyeceği çok büyük ekonomik kayıplara uğramış olur. 
Yapmayın diyorum; beni dinlediğiniz içinde teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Tasarının 42 nci maddesinin ikinci satırının başındaki "(c) bendi" ibaresinden sonra gelen ifa
denin tamamının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
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BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN- Hükümet? 

DEVLET BAKANI ALÎ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor efendim. 

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

. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN- Efendim, bakıyoruz... Biraz önce yoklama yaptık; 170'e yakın kişi vardı. Rica edi
yorum... 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat)-Sayın, bakalım... 
BAŞKAN- Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasan metnindeki 41 inci madde, 42 

nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Geçici madde l'i okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1. - Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnameye ekli cetvellere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bölümü olarak eklenmiş
tir. 

BAŞKAN- Efendim, Sayın Komisyon, burada geçen (1) sayılı liste mi (2) sayılı liste mi? (2) 
sayılı olması lazım, değil mi efendim? 

DEVLET BAKANI ALİ SEVİCİ EREK (Tokat)- O düzeltildi Sayın Başkanım. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- (2) sayılı efendim, 

orada maddî hata var. 
BAŞKAN- Tamam efendim. 
Madde üzerinde Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Remzi Hatip; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Hatip. 
RP GRUBU ADINA AHMET REMZİ HATİP (Konya)- Sayın Başkan, değerli üyeler; Özel

leştirme Yasa Tasarısının geçici 1 inci maddesi üzerinde Refah Partisi Grubu adına söz almış bu
lunuyorum; hepinizi hürmetle selamlarım. 

Madde metnindeki hata düzeltilmiş oluyor Madde, "Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ih
das edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellere, Özelleştirme İdaresi Baş
kanlığı bölümü olarak eklenmiştir." Şeklindedir. Bu, şimdi, "ekli (2) sayılı liste" olarak düzeltildi
ği için, bu konudaki eleştirimi bir tarafa bırakıyorum. 

•* Muhterem arkadaşlar, 49 uncu ve 50 nci Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri (DYP-SHP Ko
alisyon Hükümetleri) maalesef, üç sene içinde -iktidara gelmeden önce, sürekli, devlet kadroları
nın şişkinliğinden şikâyet ettikleri halde- kamu kadrolarına eleman doldurmaktan geri kalmamış
lardır. ANAP Hükümetleri zamanında, toplam 334 975 kamu görevlisi işe alınmışken, yapılan he
saplara göre, bu Koalisyonlar devrinde, kamu görevlisi olarak vazifelendirilenlerin sayısı, toplam 
181 467'ye ulaşmıştır. 
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"Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir" darbımeseline istinaden, şu görüşmekte olduğumuz 
madde dolayısıyla ifade ediyorum ki, ihdas edilen kadro sayısı, Özelleştirme idaresi için 311 ve İs
tanbul temsilciliği için de 14 olmak üzere, toplam 325'tir; ama, öyle büyük, mücessem bir bakan
lık teşkilatı düşünülmektedir ki, bu teşkilata, devlet dairelerinden, istedikleri sayıda, sözleşmeli 
personel alabileceklerdir; genel ve katma bütçeli idarelerden istedikleri kadar personel getirebile
ceklerdir ve onlara Özelleştirme Fonundan ücret ödeyeceklerdir. -

Bu, sözleşmeli personel konusunda Hükümetin parlak beyanatı var; "memurlar ile sözleşme
liler arasındaki farkı kaldıracağım" diyor; ama burada yepyeni bir sözleşmeli statüsü getiriyor. Yet
miyor, kamu iktisadî teşebbüslerinden, yine istediği sayıda -fakat, imtiyazlı değil, sözleşme yapa
rak değil- personeli, emirle, maaşlarını geldikleri kurumlardan almak üzere, buraya getirip çalıştı
rabileceklerdir. 

Şimdi, bütün bunlara ilaveten, bir de, tasarının kabul edilmiş olan 25 inci maddesine göre, Ka
mu İktisadî Teşebbüslerinde çalışan 657 sayılı Devlet Memurlan Kanuna tabi personelin mağdur 
olmaması gerekçesiyle, 20 bin kadro kabul edilmekte ve bu kadroyu, 190 sayılı Genel Kadro ve 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ek bir liste olarak vermektedir. 311 artı 14; 325 
etti. Bir de 20 bin kadro ilave ediyor. Bu kadroları ne yapacak; muhtelif yerlere dağıtacaktır. Bir 
kere, genel ve katma bütçeli idarelere verecektir. Niçin bu KİT'ler kapatılıyor; çünkü, orada çalı
şanlar KİT'lere yük bindiriyor; dolayısıyla, memur ve eleman fazlası var; bunları alacağım diyor. 
Devlet, bunları, bu cebindeki masrafı öteki cebinden yapmak üzere, genel ve katma bütçeli idare
lere veriyor. 

İşin, başka bir tuhaf tarafı şudur: Yine, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, il özel 
idarelerine ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere bu kadroları gön
derecek. Belediyelerin bugünkü acıklı halini görüyoruz. Belediyelere üvey evlat muamelesi değil, 
düşman muamelesi yapılmaktadır. Muhalif belediyeler -özellikle Refah Partili belediyeler- bugün, 
memur tayin edemezler; bugün, devlet bütçesinden onlara aktarılacak olan miktarlar gelmemekte
dir. Maliye Bakanlığı, SHP'li ve DYP'li belediyelere ısrarla, üst üste ödenekler, yardımlar gönder
diği halde, Refah Partili belediyelere bir tek kuruş yardım göndermemektedir. Çok acı bir hakika
ti söyleyeceğim: Tesadüfen, yanlışlıkla bizim belediyelerden birine veya ikisine bir yardım geliyor, 
çocuklar da "bize yardım geldi" diye seviniyorlar; ama iki gün sonra, "yanlış gönderilmiştir" diye 
bir yıldırım telgraf geliyor... İşte, bunun en son misali: Beyşehir'e bağlı Yenidoğan Belediyesine 
125 milyon lira para geliyor, hemen arkasından da "falan yerdeki Yenidoğan Belediyesine yollan
mıştır, parayı geri getirin" diye haber gönderiliyor... 

Şimdi, böyle bir belediyecilik anlayışı içerisinde, para göndermediğiniz belediyelere, bu tasa
rının kabul edilen 22 nci maddesine göre kadro göndereceksiniz; arkasından da "senin belediyeye 
gönderdiğimiz kadroya, kapattığım falan fabrikadaki personeli tayin ediyorum, onun maaşını öde" 
diyeceksiniz... İşte, biz, adaletsizliklerle dolu olarak çıkacak böyle bir kanunun, memlekete fayda
dan çok zarar getireceğine inanıyoruz. Düzenlenmiş olan geçici maddelerle de bir yere varamaya
caksınız. Gelin, tasarının bu şekilde kanunlaşmasını engelleyelim ve de getirilmiş olan bu imkân
ları bu, İktidara vermeyelim. . 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Hatip. 

Şahısları adına, Sayın Algan Hacaloğlu; buyurun. 
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ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Ben söz hakkımı kullanmayacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Sayın Uluç Gürkan, buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakikadır. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özelleştirmenin niçin 
yapıldığı, yalnızca ülkemizde değil, bütün dünyada bellidir; amaç, verimsiz, zarardaki kamu eko
nomik kuruluşlarını elden çıkarmak, gözden çıkarmak; bunların arasında, teknolojisi eskimiş, eko
nomik ömrü tamamlanmış olanlar varsa, onları da kapatmaktır.Yalnız, çok özel bir anlayış da var; 
bunu yaparken, beraberinde, mülkiyeti, yayabiliyorsak tabana yaymak, tekelleri yok edip rekabeti 
artırabilmek. Nitekim, anımsayacaksınız, Hükümet sözcüleri "özelleştirme yasasını kendi başına 
çıkarmıyoruz, bir antitekel yasası da beraberinde bu Meclisten çıkacak" diyerek bazı açıklamalar 
yaptılar. Nitekim, bu yönde bir çalışma da,var. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bunlar, özelleştirmenin, bildiğimiz evrensel ilkeleri. Yalnız, biz, 
bir terslik yapıyoruz. Bakın, bir önceki maddede -uyarmaya çalıştım; dinlemediniz- yabancılara, 
yabancı sermayeye tekel kurma hakkı verdik, tekel olma hakkı verdik. Biz, özelleştirme yapmıyo
ruz o zaman; başka bir şey yapıyoruz. 

Şimdi, bu maddeyle de, biraz önce Refah Partisi Sayın Sözcüsünün vurguladığı gibi, aslında 
özelleştirme işlerini götürecek bir kuruluş, bir idare, bir sekreterya kurmuyoruz; kocaman -sözde 
başımızından atmaya çalıştığımız KİT'lerin yerine- büyük kadrolu yeni bir KİT kuruyoruz; bu ge
ce burada görüştüğümüz bazı maddelerde görüldüğü üzere, imtiyazlı personeli olan bir KİT. Per
sonelin kendisi imtiyazlı; büyük bir KİT ölçeğinde, büyük bir kadrosu var; o kadronun yanı sıra, 
sınırsız, sonsuza kadar kullanabileceği bir sözleşmeli personel aktarma hakkıda var ve bu KİT'in 
garip yetkileride var, başkanından başlayarak... Öyle bir KİT ki, bir şey üretmiyor; ama, gerekirse, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi yerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kullanması gereken yasama yetkilerini kullanabiliyor. Oysa, bu tasanda yazılı olan bü
tün bu görevler, Başbakanlık sekreteryası, Başbakanlıkta oluşturduğunuz kurula bağlı bir sekreter
ya, Yüksek Planlama Kurulu Sekreteryası, Para Kredi Kurulu Sekreteryası gibi herhangi bir kurul 
tarafından pekala yapılabilir. Hem bu kurula, dışarıya, özelleştirmeyle ilgili, gerekirse bol paralar 
harcanacak projeler hazırlama-verme yetkileri veriyorsunuz, büyük kadrolar veriyorsunuz hem de 
basit gibi görünen kararlan, sözde başkalarının aldığı bir konuda, koskocaman, anlaşılmaz büyük
lükte, devlet personeli içinde anlaşılmaz özel imtiyazlara, özel statülere, hukukî güvencelere sahip 
yeni bir KİT yaratıyorsunuz. Buna, klasik, günlük konuşma dilindeki deyimiyle "bu ne perhiz, bu 
ne lahana turşusu" gibi bir yakıştırma da yapılabilir. Yani, bu tasarıyı, bir özelleştirme tasarısı ol
maktan çıkaran, bir özel anlayış yasası haline dönüştüren maddelere -bu geçici maddelerin hemen 
hemen hepsi bu noktadadır, bu doğrulutadır- gelmiş bulunuyoruz. Benim giderek umudum zayıflı
yor; ama, dilerim, özelleştirme yapıyoruz derken, yeni bir KİT yaratma yolunda, oylarınızla tasa
rının bu maddesine destek vermezsiniz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Efendim, cümlenizi bitirir misiniz... 
ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- Dinleme nezaketini göstediğiniz için teşekkürler. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim, Sayın Gürkan. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Efendim, kişisel söz istiyorum. 
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BAŞKAN- Sayın Ali Dinçer?.. Vazgeçtiniz... 

Sayın Cevat Ayhan?.. Vazgeçtiniz. 

Sayın Selçuk Maruflu; buyurun. 

Süreniz 5 dakikadır efendim. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; benim söz almamın nede
ni, daha önce konuşan bazı konuşmacılann, burada, yanlış bazı beyanlarla tasarıyı amacından sap
tırmalarına mani olmaktır. 

Biz, Anavatan Partisi olarak, bu yasa Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken, Hükümet 
yetkililerine şunu söyledik: "Özelleştirme geçici bir iştir. Özelleştirme İdaresinin büyük bir kuru
luş olmasına ihtiyaç yoktur." Geçiciliğin manası, bu iş bittikten sonra Özelleştirme İdaresinin lağ-
vedilmesidir. 

Gelen ilk teklif, kadro adedinin 425 olmasıydı; bu rakam 325'e indirilmiştir. Hatta, aslında bu 
rakam 325 de değildir; şöyle olacaktır: Şu anda, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığında, 204 kadro 
mevcuttur; bu rakamın 325'e çıkması, 100-110 kişi alınması suretiyle olacaktır. Bu da, hizmetlerin, 
gerçek bir hizmet olarak yapılabilmesi için gerekli olan asgari kadrodur. 

Bu bakımdan, bu madde üzerinde fazla konuşulacak bir şey yoktur. Ben bunları ifade etmek 
için söz aldım. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sual sormak istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Peki efendim, soru soracaksanız, buyurun. 
Başka soru sormak isteyen?.. Sayın Kapusuz dışında soru sormak isteyen yoktur. 
Soru sormak isteyenleri tespit işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Kapusuz. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul)-Bana mı sual soracaksınız? 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Hayır... Ne lüzumu var; sizin ne yetkiniz var? 
BAŞKAN- Buyurun beyefendi, soru sorun. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Arkadaşımız, "bana mı soracaksınız" diyor da, gerek olmadığı

nı söylüyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Hayır efendim, cevap vermek zorunda değilsiniz. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul)- Ben inerken "sual soracağım" dediniz de, ben de kendime 

zannettim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Başkanlık Divanına soruyorum, size değil. 
BAŞKAN-Rica ediyorum... Siz buyurun efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, tavassutunuzla Sayın Bakandan şu suallerimin 

cevaplandırılmasını diliyorum. 
20 bin memur için nakledilme imkânı daha önceki maddelerde, özellikle 22 nci maddede ve

rilmişti. Bunlardan bir tanesi, nakledilecek memurlarla alakalı belediyeler ve özel idarelerdir. 
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Sualim şudur: 

1.- Belediyelere gönderilecek olan bu insanların İstanbul'dan Ağrı'ya gönderilmeleri halinde, 
gitmeyecek olurlarsa, bunlar, haklarını kaybedip müstafi sayılacaklar mı? Birinci öğrenmek istedi
ğim budur. 

2- Özellikle bu memurlar için bir tercih hakkı verilecek midir? Çünkü, memuriyet atamaların
da birkaç tane ilden hangisini tercih ediyorsunuz diye soruluyor. Böyle zorunlu olarak gönderilmek 
mecburiyetinde kalan memurlar için acaba bir tercih hakkı düşünülecek midir? 

3- Şayet, gönderilmek istenilen belediyeler "benim böyle bir şeye ihtiyacım yok" diye karşı çı
karlarsa, belediyelere ne yapacaklardır? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 

Buyurun Sayın Bakanım. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Sayın Başkanım, Devlet Personel Dairesi 
Başkanlığı, kamunun ihtiyaçlarını, yine kamu yaranna dönük olarak karşılama görevini icra ede
cektir. Bu ilke, şu anda yürürlükte bulunan mevzuatımızın gereğidir. 

Teşekkür ederim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Maşallah, çok güzel bir cevap oldu. 
BAŞKAN- Efendim, öyle takdir ettiler; ne yapalım. 
Maddeyle ilgili önergeler vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 1 inci maddesinin başındaki "ekli 1 
sayılı listede" ibaresinin başına "bu kanuna" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 

Adana Hatay Balıkesir 

Ali Yalçın Öğütcan Ahmet Sezai Özbek 

x Adana Kırklareli 

Gerekçe: Düzenlemeyle, maddeye açıklık getirilmiş olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 1 inci maddesinin birinci satırında
ki "listede yer alan" ifadesinin "listede belirtilen" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 
Adana Hatay Balıkesir 

Ali Yalçın Öğütcan Ahmet Sezai Özbek 
Adana Kırklareli 

Gerekçe: Değişiklikle madde metninin anlamı daha uygun hale gelmiş olacakür. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının, geçici 1 inci maddesinin ikinci satırında 
yer alan "kanun hükmünde kararnameye ekli" ifadesinin "kanun hükmünde kararnamenin ekinde
ki" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 

Adana Hatay Balıkesir 

A. Sezai Özbek A. Yalçın Öğütcan 
Kırklareli Adana 

Gerekçe: Değişiklikle maddenin ifadesi amacına daha uygun hale gelmiş olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 1 inci maddesinin ikinci satırının 
sonunda yer alan "cetvellere" ibaresinin sonuna gelmek üzere, "Başbakanlık" ibaresinin eklenme
sini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 

Adana Hatay Balıkesir -
A. Sezai Özbek . A. Yalçın Öğütcan 

Kırklareli Adana 

Gerekçe: Düzenlemeyle, idarenin tüzelkişilik unvanının tam olarak madde metninde yer alma
sı sağlanmış olacaktır. 

BAŞKAN- Şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göre işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanurt tasarısının geçici 1 inci maddesinin ikinci satırında 

yer alan "kanun hükmünde kararnameye ekli" ifadesinin "kanun hükmünde kararnamenin ekinde
ki" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN- Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Katılmıyo
ruz.efendim. 

BAŞKAN-Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
BAŞKAN- Öteki önergeyi işleme koyuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 1 inci maddesinin birinci satırında
ki "listede yer alan" ifadesinin "listede belirtilen" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN- Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Katılmıyo
ruz'efendim. 

BAŞKAN-Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Öteki önergeyi işleme koyuyorum: 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 1 inci maddesinin başındaki "ekli 2 

sayılı listede" ibaresinin başına, "bu Kanuna" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

(Adana) 
ve arkadaşları 

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

ruz efendim. 
BAŞKAN-Hükümet?.. 

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

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Öteki önergeyi işleme koyuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 1 inci maddesinin ikinci satırının 
sonunda yer alan "cetvellere" ibaresinin sonuna gelmek üzere "Başbakanlık" ibaresinin eklenmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
. (Adana) 

ve arkadaşları 

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

ruz efendim. 
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BAŞKAN-Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...Kabul edilmemiştir. 
Geçici 1 inci maddeyi, bağlı cetvellerle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme

yenler... Geçici 1 inci madde, bağlı cetvellerle birlikte kabul edilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 2. - Anayasa Mahkemesince iptal edilen 530 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına ait iken bu İdarenin Özelleştirme İdaresi Başkan
lığına dönüştürülmesi sonucu Özelleştirme İdaresi Başkanlığına intikal eden bütün personel ile her 
türlü taşıt, menkul, gayrimenkul, araç, gereç, malzeme, döşeme ve demirbaşlar bu Kanunla kuru
lan Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilmiştir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Kamu Ortaklığı İdaresi veya Özelleştirme İdare
si pesoneli olup, bu maddenin birinci fıkrası gereğince Özelleştirme İdaresine devredilmiş sayılan 
personele 530 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ödenen aylık ek gösterge, her türlü 
zam ve tazminatlar ile sözleşmeden doğan ücret, ikramiye ve 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Ka
nunun değişik 31 inci maddesinde yer alan fazla çalışma ücreti ile diğer özlük hakları, 530 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa Mahkemesince verilen yürürlüğünün durdurulması ka
rarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarih ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında geçen 
dönem için de aynı esas ve usullere göre tahakkuk ettirilerek ödenir. Ancak, bahsi geçen dönem 
için yapılmış olan ödemeler mahsup edilir. 

Kadroları kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlen
dirilirler. Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları, sözleş
meden doğan ücret, ikramiye ile diğer özlük hakları yeni bir kadroya atanıncaya kadar şahıslarına 
bağlı olarak saklı tutulur. 

Kadrosuz sözleşmeli personelin sözleşmelerinden doğan hakları aynen devam eder. Bunlardan 
memuriyete geçirilenlerin öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri ile 458 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiy
le durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bu personelin aylık sözleşme ücretlerinin (ikramiyenin 
bir aya isabet eden miktarı dahil, fazla çalışma ücreti hariç) net tutarı atandığı kadronun aylık, ek 
gösterge, her türlü zam ve tazminat hakları ile fazla çalışma ücreti dahil, aylık net tutarından fazla 
olması halinde, aradaki fark kapanmcaya kadar herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat 
olarak ödenir. 

Bu Kanun ile yapılan yeni düzenlemelere paralel olarak "Özelleştirme İdaresinde Çalıştırıla
cak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları" bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren Bakanlar Kurulunca iki ay içinde çıkarılır. . 

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

Süreniz 10 dakika efendim. 
RP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görü

şülmekte olan Özelleştirme Yasa Tasarısının geçici 2 nci maddesi üzerinde, Refah Partisi Grubu 
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adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, görüşülmekte olan bu geçici 2 nci maddeyle, Anayasa Mahkemesi tarafın

dan iptal edilen 530 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedeki ile Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlı
ğının Özelleştirme İdaresi Başkanlığına dönüştürülmesi sonucunda, Kamu Ortaklığı İdaresinin per
soneli ve bu idareye ait taşıt, gayrimenkul, menkul, araç, gereç ve diğer malzemeler aynen, Özel
leştirme İdaresi Başkanlığına geçiriliyor. Bu, güzel bir şey; ancak, tabiî, burada, bendenizin açık
lamak istediği bazı konular var. Bunun dışında, çalışan personelin özlük hakları da Kamu Ortaklı
ğı İdaresi Başkanlığı tarafından veriliyor. 

Değerli arkadaşlar, gönül isterdi ki, Anayasa Mahkemesi, bu kanun hükmünde kararnameyi 
iptal etmesin; burada da, böyle bir madde, bizi meşgul etmesin. Burada, dört beş bölüm halinde, 
uzun uzun, yazılar, rakamlar var; birsürü işlemler yapılmış. Temenni ediyoruz ki, özelleştirme uy
gulamalarıyla ilgili bu yasa, Anayasa Mahkemesinden dönmesin; dönerse, tabiî, işiniz çok zor, çok 
değişiklik yapmanız lazım; bu, seçime kadar sizi de oyalar. 

Değerli arkadaşlar, bu maddenin içeriğinde, gördüğümüz kadarıyla, Sayın Hükümet ve bu ta
sarıyı hazırlayanlar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında çalışanlara bütün hakları eksiksiz veriyor; 
ancak, özelleştirmeye tabi olan kurumlarda çalışan memur ve işçilerin haklarını verirken, aynı has
sasiyeti göstermiyor. "Şu kadar zaman çalışırsa tazminat alır, şu kadar çalışırsa alamaz; sokağa ata
rız" denilerek, özelleştirilecek kurumlarda çalışan insanlar, her türlü yokluğa maruz kalıyor, sıkın
tıya maruz kalıyor, işsiz kalıyor, haklarını alamıyor; ancak, Özelleştirme İdaresinde çalışanlara her 
türlü haklar fazla fazla veriliyor. 

Bu maddenin alt kısmındaki bir konuyu da açıklamak istiyorum; buradan şöyle bir bölümü de 
size okumak istiyorum. Anayasa Mahkemesi, özelleştirmeyle ilgili kanun hükmünde kararnameyi 
iptal ettikten sonra "bu kanun yürürlüğe girene ıkadarki zamanda Kamu Ortaklığı İdartesinde çalışan 
personel, işte, bütün haklarını filan, belli şeyleri alıyor; ancak, bahsi geçen dönem için yapılmış 
olan ödemeler mahsup ediliyor; yani, belli bir hesap yapılmadan bir para veriliyor. Anayasa Mah
kemesinin iptalinden sonra, diyelim üç ay sonra bu kanun yürürlüğe girdi, bu arada bir hesaplama 
yapılıyor; eğer fazla para verilmişse geri mahsup ediliyor; yani, buradaki personele para veriliyor. 
Biz, "verilmesin" demiyoruz; ancak, her nedense, bu KİT'lerde çalışan, KİT'lerin bütün sıkıntıla
rını çeken insanlara bu hassasiyet gösterilmiyor. Aynı hassasiyet onlara da gösterilseydi, bu konu
yu tenkit etmezdik. 

Değerli arkadaşlar, söz buraya gelmişken bazı şeyleri de söylemek istiyorum. Şu andaki du
rumunuzla ne yaparsanız yapınız, bu özelleştirme politikasıyla hiçbir yere varamazsınız. Şu anda
ki kronik enflasyonun sonucu olarak, her geçen gün, daha çok yoksulluk, daha çok işsizlik meyda
na geliyor. Yolsuzlukların aleyhine konuştunuz; ama, bugün yolsuzluk iddialarının hiçbirisi netice
lenmemiştir ve özelleştirme adına yapılan işlemlerle görüyorsunuz -yolsuzluk olmasa bile- 1 tril
yon 200 milyar Türk Liralık bir tesisi, 7,5 milyar Türk Lirasına özelleştiriyorsunuz; yolsuzluğun en 
büyüğü bu şekilde yapılan işlemlerdir. Tabiî kayırmayla bu iş oluyor. Kayırmacılık, köşe dönme
ciliği aynen devam ettiriyor. Bu şekilde ne oluyor: Ahlakî değerlerde aşınma oluyor ve toplumsal 
ve siyasal çürüme meydana geliyor. 

"5 Nisan kararlan" diye anılan kararlar neticesinde sıkıştınız; üretim durdu, fiyatlar arttı, faiz
ler arttı, işsizlik çoğaldı; bunun sonucunda ne oldu: Yetmiş yıllık cumhuriyet döneminin ürünü ve 
bu ülkede yaşayan herkesin malı olan KİT'leri satarak, bugünü kurtarmaya çalışıyorsunuz. Özelleş
tirme uygulamasının hiçbir planı yoktur. Hangi kuruluş, niçin, hangi bedelle satılacaktır; kuruluşun 
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gerçek değeri nedir; satıştan elde edilecek para nereye kullanılacaktır; bu paranın en verimli şekil
de değerlendirilmesi nasıl sağlanır; kapatılması düşünülen kuruluşlar niçin zarar etmektedir; bu za
rar önlenebilir mi; bu kuruluşların kapatılmasının ne gibi ekonomik ve toplumsal sonuçlan olur? 

Sayın milletvekilleri, bu soruların hiçbirisine cevap bulamıyoruz, ezbere ne yaptığımızı bil
meden, burada özelleştirme uygulamasına ait kanun çıkarmaya: çalışıyoruz. Neden bu sorulara ce
vap hazırlayarak buraya gelmedik; çünkü, günübirlik yürüyen bir hükümetiz. îşte, son ara seçim 
kararında olduğu gibi, dakikalık, saatlik, günlük hükümet ettiğimiz için bu hale geldik. Üretmeyen, 
yatırım yapmayan bir ülke olduk. Tabiî, bunun sebebi de ne; Türkiye'de, tamamen ranta dayalı bjr 
ekonomi yürüyor; o bakımdan, bu özelleştirme tasarısının, yasalaşmasının, Türkiye'ye zararlı de
ğil, faydalı olacağı kanaatindeyim. Özelleştirmeyle, istikrar getiremezsiniz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Efendim, lütfen konuşmanızı tamamlar mısınız. 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla)-Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Siz, bununla ne dış borcu ödersiniz ne iç borcu ödersiniz; buradan elde ettiğiniz paralar, hiç

bir şeye yetmeyecektir. IMF de size emir verse, Dünya Bankası da emir verse, tabiî, buradan özel
leştireceğiniz KİT'lerden alacağınız paranın, onlara da faydası olmayacak. 

Özelleştirme yasası değil de, gönül isterdi ki, Türkiye'de kalkınmayı nasıl sağlayacağız, işsiz
liği nasıl önleyeceğiz, üretimi nasıl artıracağız, nasıl zengin ülke olacağız diye bir tasarı gelseydi 
de görüşseydik, çok daha hayırlı olurdu. 

Böyle tasarıların gelmesini bekliyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN--Teşekkür ederim Sayın Erdal. • 
Şahsı adına Sayın Algan Hacaloğlu ?.. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Vazgeçtim... 
BAŞKAN - Söz istemiyorsunuz. _ 
Sayın Uluç Gürkan, buyurun. 
Sayın Gürkan, süreniz 5 dakikadır. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçici 2 nci maddede 

öyle bir düzenleme yapılıyor ki, tarif etmek, anlatmak, yazmak dahi güç. Ne olduğu anlaşılıyor; 
ama, yazarken bile ne kadar zorlanıldığının bir kanıtı olsun diye, gerekçesini okuyorum : 

"Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına ait iken, bu idarenin Anayasa Mahkemesince iptal edi
len 530 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığına dönüştürülmesi 
sonucu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına intikal eden bütün personel ile her türlü taşıt, menkul, 
gayrimenkul, araç, gereç, malzeme, döşeme ve demirbaşların, bu kanunla yeniden kurulan Özelleş
tirme İdaresi Başkanlığına devredilmesi ve devredilen personel ile ilgili özlük hakları, malî haklar 
ve bu personelin statüsü düzenlenmiştir." 

Değerli milletvekilleri, eğer Sayın Bakan da lütfeder, en azından benim aklıma takılan sorula
ra yanıt verirse, geçmişten bugüne nerede ne hata yapıldı, ne gibi boşluklar yaratıldı ve bugün, geç
mişten ders almayarak, yeniden, hangi hatalara doğru gidiyoruz konusunda bazı bulguları biraz da
ha somutlamış oluruz. 

Şimdi, Anyasa Mahkemesince, Özelleştirme İdaresine o gereçlerin, personelin vesairenin dev
ri de iptal edilmiş oluyor. Peki, şimdi, yeniden bu, kanun tasarısıyla Özelleştirme İdaresi Başkan-
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lığına devrettiğimiz personel, onca araç gereç, döşeme ve malzeme şimdi kimin elinde, kimin de
netimde, nerede, bu boşluk niye? Şu anda, ortada böyle bir yasa yok. 

Mesela, bu tasarısının ikinci fıkrasında, personelin özlük haklarıyla ilgili düzenlemeler yapılı
yor; doğrudur. O insanların haklan boşlukta kalmamalı, bir düzenleme yapılmalı; ama, bu tasarı, 
bu süreç içerisinde, boşluk döneminde de bir ödeme yapıldığından ve mahsup işleminden bahsedi
yor. O ödeme, bu boşlukta nasıl yapıldı, hangi mevzuata göre yapıldı? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Eski hü
kümlere göre yapıldı. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- "Eski hükümlere" diye bir şey duyuyorum; ama, Anayasa 
Mahkemesinin eski hükmüne dönmesi konusunda çok yerleşik bir içtihatı var. İnsan üzerinde çok 
kötü bir kumar oynuyoruz. 

Sonra, üçüncü fıkrada, kalkan kadroların telafisiyle ilgili bazı düzenlemeler söz konusu. Peki, 
eski hükümler aynen devam ettirilecekse, bazı kadroları niye kaldırıyoruz? Biz kadroları dahi -şim
di altıncısı, altıncı defa bir özelleştirme işine soyunurken- keyfimize göre yeniden kaldırıp yenili
yoruz; bir kısmından vazgeçiyoruz, bir kısmını değiştiriyoruz; böyle şey mi olur? Bunun bir istik
ran olur. Yani, keyfî bir iş yapıyoruz. 

Dördüncü fıkrada, sözleşmeli personelden bahsediyoruz. Kusura bakmayın ama benim saf ve 
bakir aklım almadı. Acaba, bu sözleşmeli personel, 325 kişilik kodrolu personelin içinde mi ola
cak, dışında mı kalacak? Dışında olacaksa kaç kişi olacak, niye böyle bir ihtiyaç duyuyorsunuz? 
Bu ihtiyacı duyarken, bu yasa çıktıktan sonra, Bakanlar Kuruluna, iki ay içinde sözleşmeli perso
nelin hizmet sözleşmesi esaslarıyla ilgili bir düzenleme yetkisi vermeyi ye -demek ki böyle 3-5 ki
şi değil sözleşmeli personel- Bakanlar Kurulunun bir "hizmet sözleşmesi esasları" çıkarmasını, bu
nu da iki ay gibi bir sürede çıkarmasını gerektirecek büyük bir şey düşünüyorsunuz demektir. 

Sayın Bakan, dilerim, sonraya ertelemez, ciddîye alır; bu kaygılanınız ve kuşkulanmızla ilgi
li burada bir açıklama yapar ve bizi de ikna yoluna gider. 

Dinlediğiniz için teşekkürler. 
BAŞKAN- Çok teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Diğer söz isteyen Sayın Ali Dinçer?..Yok. 

Sayın Cevat Ayhan?.. 

CEVAT AYHAN (Sakarya)- Konuşmayacağım efendim. 
BAŞKAN-Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
Maddeyle ilgili önergeler vardır; okutuyorum:, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının 
altıncı satınnda yer alan "Özelleştirme İdaresi Başkanlığı" ibaresinin "İdare" olarak değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 
Adana Hatay Balıkesir 

Ali Yalçın Öğütcan Ahmet Sezai Özbek 
Adana Kırklareli 
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Gerekçe: 

Değişiklikle, tasarıda daha önce yapılmış olan kısaltmanın kullanılması ve böylece düzenle
melerde bütünlük sağlanması uygun olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının 
birinci ve ikinci satırında yer alan "Anayasa Mahkemesince iptal edilen 530 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameyle" ibaresinin metinden çıkarılması ve bu ibarenin yerine "evvelce" ibaresinin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Sami Sözat Abdullah-Kınalı Turgut Tekin 

Balıkesir Hatay Adana 

Ahmet Sezai Özbek Ali Yalçın Öğütcan 

Kırklareli Adana 
Gerekçe: Çıkarılması teklif edilen ifadenin, maddede yer almaması gerekmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının, geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının 
beşinci ve altıncı satırlarında yer alan "araç, gereç, malzeme, döşeme ve demirbaşlar" ifadesinin 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 

Adana Hatay Balıkesir 

Ahmet Sezai Özbek Ali Yalçın Öğütcan 
Kırklareli Adana 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının, geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının 
beşinci satırında yer alan "menkul" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 

Adana Hatay *• Balıkesir 

Ahmet Sezai Özbek Ali Yalçın Öğütcan 
Kırklareli Adana 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının, geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının 

son cümlesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz, 
Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 

Adana Hatay Balıkesir 
Ahmet Sezai Özbek Ali Yalçın Öğütcan 

Kırklareli Adana 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının 
ikinci satınnda yer alan "veya Özelleştirme İdaresi" ibaresinin metinden çıkanlmasım arz ve teklif 
ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 
Adana Hatay Balıkesir 

Ahmet Sezai Özbek Ali Yalçın Öğütcan 
Kırklareli Adana 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasansının geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının 
üçüncü satınnda yer alan "Özelleştirme İdarcsine"ibaresinin "idareye" şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 
Adana Hatay Balıkesir 

Ali Yalçın Öğütcan Ahmet Sezai Özbek 
Adana Kırklareli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasın
da yer alan "sayılan personele" ibaresinin, "sayılan personelin tamamına" şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 
Adana Hatay Balıkesir 

Ali Yalçın Öğütcan Ahmet Sezai Özbek 
Adana Kırklareli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası

nın birinci satırında yer alan "kadrolan kaldırılanlar" ibaresinin, "kadrosu kaldırılan personel" şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 
Adana Hatay. Balıkesir 

Ahmet Sezai Özbek Ali Yalçın Öğütcan 

Kırklareli Adana 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası
nın ikinci satırında yer alan "bunların" ibaresinin, "bu personelin" şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 

Adana Hatay Balıkesir 
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Ahmet Sezai Özbek Ali Yalçın Öğütcan 
Kırklareli Adana 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası

nın dördüncü ve beşinci satınnda yer alan "diğer özlük haklan, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, 
şahıslarına" ibaresinin, "diğer özlük haklan, bunların, yeni bîr kadroya atanmalarına kadar, şahıs-
lanna" şeklînde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı SarniSözat 
Adana Hatay Balıkesir 

Ahmet Sezai Özbak AH Yalçın Öğütcan 
Kırklareli Adana 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası

nın sonunda yer alan "saklı tutulur" ibaresinin, "saklı tutulmasına devam edilir" şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz, 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı SarniSözat 
Adana Hatay Balıkesir 

Ahmet Sezai Özbek Ali Yalçın Öğütcan 
Kırklareli Adana 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkra

sının birinci satınnda yer alan, "sözleşmelerinden doğan" ibaresinden gelmek üzere "malî ve diğer 
özlük haklan" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı SarniSözat 
Adana Hatay Balıkesir 

Ahmet Sezai Özbek Ali Yalçın Öğütcan 
Kırklareli Adana 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 720 sıra sayılı kanun tasansınm geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkra

sının 10'uncu satınnda geçen, "aradaki fark kapantncaya kadar" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"yapılacak ödemeler" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı SarniSözat 
Adana Hatay Balıkesir 

Ahmet Sezai Özbek Ali Yalçın Öğütcan 
Kırklareli Adana 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 720 sıra sayılı kanun tasansınm geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkra

sının birinci satınnda yer alan "aynen" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
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Turgut Tekin Abdullah Kınalı SamiSözat 
Adana Hatay Balıkesir 

Ahmet Sezai Özbek Ali Yalçın öğütcan 
Kırklareli Adana 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkra

sının ikinci satınnda yer alan "bunlardan memuriyete geçirilenlerin" ibaresinin "bunlardan durum
larına uygun kadrolarına atananların" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı SamiSözat 
Adana Hatay Balıkesir 

Ahmet Sezai Özbek Ali Yalçın Öğütcan 
Kırklareli Adana 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi Başkanlığına 
Görüşülmekle olan, 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 2 nci maddesinin beşinci fıkrası

nın birinci satınnda yer alan "yeni düzenlemelere paralel olarak" ibaresinin "yeni düzenlemeler 
doğrultusunda" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı SamiSözat 
Adana Hatay Balıkesir 

Ahmet Sezai Özbek Ali Yalçın Öğütcan 
Kırklareli Adana 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 720 sıra sayılı kanun tasansımn geçici 2 nci madesinîn beşinci fıkrasının 

son satınnda yer alan "2 ay" ibaresinin "4 ay* şeklinde değiştirilmesi arz ve teklif ederiz, 
Turgut Tekin Abdullah Kınalı SamiSözat 

Adana Hatay Balıkesir 
Ahmet Sezai Özbek Ali Yalçın Öğütcan 

Kırklareli Adana 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasansımn geçici 2 nci maddesinin beşinci fıkrası

nın son satınnda yer alan "iki ay içinde çıkanlır" ibaresinin, "iki ay içinde yürürlüğe konur" şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı SamiSözat 
Adana Hatay Balıkesir 

Alî Yalçın Öğütcan Ahmet Sezai Özbek 
Adana Kırklareli 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 2 nci maddesinin beşinci fıkrası
nın birinci ve ikinci satınnda yer alan "Özelleştirme İdaresinde" ibaresinin, "Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığında" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut TekinAbdullah Kınalı Sami Sözat Ali Yalçın Öğiitcari 

Adana Hatay Balıkesir 

Yalçın Öğütcan Ahmet Sezai Özbek 
Adana Kırklareli ' 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri,şimdi , Anayasaya aykırılık önergesini okutacağım ve önce 
onu işleme koyacağım, daha sonra diğer önergeleri aykırılık sırasına göre okutup, işleme alaca
ğım. 

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

namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Geçici 2 nci maddesinin ihtiva ettiği 
fıkraları ve tasarının tümüyle birlikte değerlendirildiği zaman; Anayasanın 5 inci maddesine, 10 un
cu maddesine, 12 nci maddesine, 18 itici maddesine, 48 inci maddesine, 49 uncu maddesine, 128 
inci maddesine aykırılıklar taşımaktadır. 

Görüşmelerde Anayasaya aykırılık yönünden dikkate alınmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mustafa Ünaldı Zeki Ünal Cevat Ayhan Hüseyin Erdal 

Konya Karaman Sakarya Yozgat 
Ahmet Remzi Hatip Zeki Ergezen Salih Kapusuz Şaban Bayrak 

Konya Bitlis Kayseri Kayseri 

Mehmet Elkatmış Ahmet Feyzi İnceöz 

Nevşehir Tokat 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN-Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK(Tokat)- Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

Önerge sahibi Sayın Hüseyin Erdal; buyurun. 

Süreniz 5 dakikadır. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 

Özelleştirme Yasa Tasarısının geçici 2 nci maddesi üzerinde, Anayasaya aykırılık önergesi verdik. 
Bu maddede, Anayasada gösterilen çalışmadaki fırsat eşitliğini, temel davranış ve devletin kamu
da çalışanlara yapmak istediği, vermek istediği hizmetleri göremedik; bu bakımdan, Anayasaya ay
kırılık önergesi verdik. 
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Aslında, bu maddenin birçok bölümlerinde açıklık yok ve burada da çalışan insanlann hakla
rı kesin olarak belli olmuyor. Yani, kamuda bu özelleştirilecek yerlerde çalışan insanlann ne yapa
cağı kesinlikle belli değil. Halbuki, Anayasamıza göre, çalışan işçinin veya memurun, kamuda ça-
lışanlann ne yapması gerektiği açıklanmıştır; o bakımdan, bu önergeyi verdik. Bu önergemizi ka
bul ederseniz, Anayasanın 5, 10, 12,18,48,49 ve 128 inci maddelerine uygun hareket etmiş olu
ruz. 

Önergemizin kabulünü istiyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Erdal. 

Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasansının, geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası
nın beşinci ve altıncı satırlannda yer alan "araç, gereç, malzeme, döşeme ve demirbaşlar" ifadesi
nin metinden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

7 Turgut Tekin 

(Adana) 
ve arkadaşlan 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 

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

BAŞKAN-Hükümet?... 

DEVLET BAKANI ALÎ ŞEVKİ EREK (Tokat)-Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor. 

SALÎH KAPUSUZ (Kayseri)- Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN-Peki efendim, karar yetersayısını arayacağım. 
Önergeyi oylannıza sunuyorum: Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 

edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasansının, geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası
nın beşinci satınnda yer alan "menkul" ibaresinin metinden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 

(Adana) 

ve arkadaşlan 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Hükümet?.. 
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DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Kaülmıyoruz Sayın Başkan. 
Hükümet ye Komisyon önergeye katılmıyor. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının, geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkansı-

nın son cümlesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz 

Turgut Tekin 

(Adana) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTÎN KURT (Kocaeli)- Kaülmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Kaülmıyoruz Sayın Başkan. 

Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasansmm geçici 2'nci maddesinin ikinci fıkrasının 

ikinci saünnda yer alan "veya özelleştirme idaresi" ibaresinin metinden çıkanlmasım arz ve teklif 
ederiz. 

TurgutTckin 
(Adana) 

ve arkadaştan 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 

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

BAŞKAN-Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ALÎ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Kaülmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası
nın birinci satınnda yer alan "aynen" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 

(Adana) 
ve arkadaştan 

BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu? 

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

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

Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasansmın geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası
nın birinci satınnda yer alan "sözleşmelerinden doğan" ibaresinden sonra gelmek üzere "malî ve di
ğer özlük haklan" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaştan 

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

Sayın Başkan. , 

BAŞKAN-Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)-Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
"* Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası
nın onuncu satınnda geçen "aradaki fark kapanıncaya kadar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ya
pılacak ödemeler" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

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

BAŞKAN-Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALÎ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet önergeye, katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının 
altıncı satınnda yer alan "Özelleştirme idaresi Başkanlığı" ibaresinin "İdare" olarak değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu? 

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

BAŞKAN-Hükümet?.. 

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

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının 

birinci ve ikinci satırında yer alan "Anayasa Mahkemesince iptal edilen 530 sayılı Kanun Hükmün- . 
de Kararname ile" ibaresinin metinden çıkarılması ve bu ibarenin yerine "evvelce" ibaresinin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 

(Adana) 

ve arkadaşları 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Yoklama istiyoruz. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Yoklama istiyoruz Saym Başkan. 

BAŞKAN - Kabul edenler...Etmeyenler...Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasansının geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasımn 
üçüncü satmnda yer alan, "Özelleştirme İdaresine" ibaresinin, "İdareye" şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

(RP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

— HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Saym Başkan, yoklama istiyoruz. 

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

BAŞKAN - Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum:Kabul edenler... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) -Saym Başkan, bu tarafa bakar mısın, yoklama istiyoruz... 

BAŞKAN - Efendim?... 

Kabul etmeyenler...Önerge kabul edilmemiştir. 
Arkadaşlar, önce usulüne göre ayağa kalkın, ben de yoklama yapayım. (RP sıralarından "her

halde burada boşu boşuna ayakta durmuyoruz, kalktık işte" sesleri, gürültüler) 

Efendim ayakta altı kişisiniz. . 
SALİH KAPUSUZ ( Kayseri ) - 1 0 kişiyiz. 

BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen kaç kişi olduğunuzu sayar mısınız. 
Buyurun efendim, önergeyi okuyun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına — 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasın

da yer alan "sayılan personeli" ibaresinin, "sayılan personelin tamamına" şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 

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

BAŞKAN-Hükümet?.. 
DEVLET BAKAM ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - ICatılmıyoruz Sayın Başkan. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, görmüyor musun; ayağa kalkmış yoklama isti

yoruz. 
BAŞKAN - Tamam efendim, sayalım. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) -Tamam say...Saysana yahu, neden saymıyorsun. 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Neden bağırıyorsun Sayin Başkan, babanın çocuğuna mı bağırı

yorsun. Niye bağırıyorsun... 
BAŞKAN - Evvela, sîz usulüne göre 10 kişi ayağa kalkın. 

— ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Ayaktayız ya Sayın Başkan, görmüyor musun...(RP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN - Daha yeni kalktınız Sayın Ekinci. 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) - Saysana. 
SELÇUK MARUELU (İstanbul) - Sayın Başkan, maddeyi bitirdikten sonra yoklama yapın. 
NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) - Oylama geçti Sayın Başkan. 

• BAŞKAN-Şimdi sayın milletvekilleri, bakın, çalışma süremizin bitmesine yanm saate yakın 
bir zaman kalmış, zaten bir saat önce yoklama yaptık; bu, bir hakkın da suiistimali yani. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Yoklama istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Rica ediyorum, şu önergeleri oylayalım,ondan sonra... (RP sıralarında gürültüler, 

sıra kapaklarına vurmalar) 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Hayır efendim, yeterli sayı yok! 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)-Yeterli sayı var mı Sayın Başkan? 
BAŞKAN- Efendim, karar yetersayısını arıyorum, salonda gözle görülür çoğunluk da var, 

onun için devam ediyorum. (RP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 
Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası

nın birinci satınnda yer, alan "kadroları kaldınlanlar" ibaresinin "kadrosu kaldınlan personel" şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 
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MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Sayın Başkan, burada ÎO kişiyi sayamıyorsunuz; ama, 150 ki
şiyi sayıyorsunuz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Saym Başkan, yoklama talebimiz vardı. 
BAŞKAN- Bîr dakika arkadaşlar, lütfen... 

- Efendim, aynca, önerge sahiplerinin, önergelerindeki imzalarını geri çekmek istedikleri yo
lunda bir talep geldi; daha önce de bu işlemleri aynı şekilde yaptık, önergeleri işleme koymuş ol
mamıza rağmen, önergedeki imzasını Sayın Turgut Tekin çekiyor.. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Bizim önergelerimiz de var orada. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Bizim önergelerimiz var, onları işleme koyarsınız. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Niye önergeyi geri çektiriyorsun? 
BAŞKAN- Çekmiyor efendim... Daha önce de uygulamasını yaptık arkadaşlar. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Ne hakla önergeyi çektireceksin? 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Yoklama talebimiz vardı... Önergeyi konuşmuyoruz. 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, önergelerin aykırılık derecesine göre işlemine geçtik. Bakın 

bunu ilk defa uygulamıyoruz ki, bundan önce bir kaç defa yaptık; sizin başkanvekiliniz zamanında 
da yaptık, bütün başkanvekilleri sırasında yapıldı. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Yoklama istiyoruz, yoklama! 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Yoklama önergemiz var, Sayın Başkan. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)-150 kişi lazım. 
BAŞKAN- Efendim, şimdi görüşmeleri yapılacak olan 7 önergeyi de, Sayın Turgut Tekin ve 

arkadaştan geri çekiyorlar. 
* Bu şekliyle maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 2 nci 
madde kabul edilmiştir. (RP sıralarında gürültüler, sıra kapaklanna vurmalar; DYP sıralanndan al
kışlar) 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya)-Yoklama talebimizi neden ciddiye almıyorsunuz?.. Yoklama 
istiyoruz Sayın Başkan... 

BAŞKAN-Şimdi, arkadaşlar, bakın... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Yoklama istiyoruz, yapmıyorsun; sen dalga mı geçiyorsun?.. 

Talebimizi neden ciddiye almıyorsun? 
BAŞKAN- Bİr dakika efendim... Bir dakika... 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Efendim, bu yanlış bir uygulama... Yanlış bir teamül yer

leştiriyorsunuz. 
** BAŞKAN- Efendim, teamül değil; bakın, bundan önce de yaptık bu işlemleri. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- İçtüzüğe göre, yoklama istiyoruz; yoklama yapmaya mecbur
sunuz; geçici 2 nci maddeyi oylamadan, talebimizi dikkate almalıydınız. 

BAŞKAN- Sayın Erdal, yoklama yapma mecburiyetimiz yok. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Yoklama yapmaya mecbursun! 
BAŞKAN- Bakın, bunu daha önce, bu... 
ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Sayın Başkan, 10 kişi ayağa kalkarak yoklama istedik. 
BAŞKAN- Sayın Ekinci, zatı aliniz, önce, kalkmadınız... (RP sıralanndan gürültüler ve sıra 

kapaklanna vurmalar) 
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ÖMER EKİNCİ (Ankara)-Nasıl olur efendim... Kalktım; ama, siz görmek istemiyorsunuz. 
BAŞKAN- Efendim, siz, önce, kalkmadınız... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sayın Başkan; biz 10 kişi kalktık; ama, siz bunu ciddiye 

almadınız. 
ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Hayır Sayın Başkan; 10 kişi ayağa kalktık. 
BAŞKAN- 6 kişiydiniz; sonra Sayın Şener kalktı 7 kişi oldu, sonra 8 kişi oldu. (RP 

sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) Sen derebeyi misin?.. Neden böyle yapıyorsun Sayın Başkan? 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- 10 kişi kalkmış ayağa yoklama istiyor... Nasıl yokmuş 

mecburiyetin, nasıl yokmuş... 
BAŞKAN- Şimdi, arkadaşlar, gecenin bu vaktinde, artık, tamam... Biraz sonra birleşimi kap

atacağım... Lütfen... Rica ediyorum... 
ÖMER EKİNCİ (Ankara)-Yahu, olur mu öyle şey... 
BAŞKAN-Efendim... 
ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Neden önergeyi geri çektiriyorsun? 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Neden dalga geçiyorsun? " . . ' 
BAŞKAN- Sayın arkadaşlarım... • 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Önergeyi kendin çekiyorsun... 
ÖMER EKİNCİ (Ankara)- İçtüzüğü uygulamayacaksan niçin orada oturuyorsun, ne işin var 

senin? 
BAŞKAN- Şimdi, sayın arkadaşlar, geçici 2 nci madde kabul edildi, geçici 3 üncü maddeye 

geldik; ancak... (RP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Yaptığınız işlem mualleldir. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Muhalefet yapmıyoruz biz, görev yapıyoruz Sayın Başkan. 
ÖMER EKİNCİ (Ankara)- 2 nci madde kabul edilmedi... Sen, bizim verdiğimiz önergeleri yok 

sayamazsın. 
BAŞKAN- Çalışma süremizin bitmesine çok az bir zaman kalmıştır. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Tutanaklara geçmesi için söylüyorum; 10 kişi ayağa kalkmış, yok
lama istemiştir; geçici 2 nci madde oylanmıştır; yoklama istendiği halde oylama yapılmıştır ve bu, 
İçtüzüğe uygun değildir. 

SALİH KAPUSÜZ (Kayseri)- Yarın o önergeleri tekrar işleme koymak ve oylamak zorunda 
kalacaksınız. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Burada bulunan birkısım insanların yapmak istediklerini yok 
sa°ymak sana yakışmıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Alman karar gereğince, kanurt tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 23.11.1994 
Çarşamba günü saat 14.00' te toplanmak.üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 01.24 

——_©.— _ 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, basına verdiği iddia edilen bir beyanına ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı cevabı (7/4525) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çay Kurumundan sorumlu Sayın Devlet Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. Saygılarımla. 9.5.1994 

Ahmet Kabil 
Rize 

3.5.1994 Salı günkü Sabah Gazetesinde Rize Milletvekili Ahmet Kabil'le ilgili Devlet Baka
nı Nafiz Kurt tarafından verilen "Uyanık Milletvekili" başlıklı haber yer almaktadır. Haberde ay
nen; "Nafiz Kurt Ahmet Kabil'in Borçlarım Devlete Yamamaya çalıştığını söyledi" denmektedir. 

Soru: 

1. Bu haber Devlet Bakam Nafiz Kurt tarafından mı basına verilmiştir? 

2. Bu haberin doğruluğu Sayın Bakan tarafından araştırılmış mıdır? 
3. Ahmet Kabil hangi talep, hangi yazı ile borçlarını Devlete ödetmeye çalışmıştır ve hangi 

makama müracaat etmiştir. 

4. Soru önergesinde müstahsili perişan eden AKFA ve KARÇAY A.Ş.ti dışında herhangi bir 
şirket için bir talep var mıdır? 

5. Ahmet Kabil'in kendi şirketi diye söz edilen şirkette ne kadar hissesi olduğunu biliyor mu
sunuz? 

6. Ahmet Kabil'in ortak olduğu şirketten ima yoluyla da olsa bir talep var mıdır? 
7. Böyle bir talep yoksa haberde yeralan ifadeler seviyesiz ve asılsız değil midir? 

8. Böyle gerçekle alakası olmayan seviyesiz ifadeler Devleti temsil eden bir şahsa ne derece 
yakışır. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 17.11.1994 

Sayı: B.02.0.009-31.1/0968 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: 31.5.1994 tarih ve 7/4525-9964/38012 sayılı yazınız. 

Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in ilgi yazıda belirtilen yazılı soru önergesine verilen cevabı
mız ektedir. •. ' - ' 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Nafiz Kurt 

Devlet Bakam 

Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in TBMM'ne Sunduğu Yazılı Soru Önergesine Verilen 
Cevaplar (7/4525-9964/38012 Sayılı) 

3.5.1994 tarihli Sabah Gazetesinde Sn. Ahmet Kabil (Rize Milletvekili) hakkında "Uyanık 
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Milletvekili" başlıklı haberde yer alan ve Sayın Bakaramız Nafiz Kurt'a atTcdilcn "Borçlarını Dev
lete yamamaya çalıştığım söyledi" şeklindeki haber ile ilgili sorulara cevaplanınız şöyledir: 

Soru 1. Bu haber Devlet Bakanı Nafiz Kurt tarafından mı Basına verilmiştir? 
Cevap 1. Devlet Bakanımız Sayın Nafiz Kurt tarafından basma böyle bir beyanat verilmemiştir. 
Soru 2. Bu haberin doğruluğu Sayın Bakan tarafından araştınlmış mıdır? 
Cevap 2. Sayın Ahmet Kabil veya bu konuda Sayın Bakaramız tarafından bir beyanat olma

dığı gibi ilgili kuruluşlanmız yetkililerince de böyle bir beyanat verilmemiştir. 
Soru 3. Sayın Ahmet Kabil hangi talep, hangi yazı ile borçîannı Devlete ödetmeye çalışmış

tır ve hangi makama müracaat etmiştir? 
Cevap 3. Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kahirin Bakanlığımıza ve ilgili kuruluşlanmıza 

borçlarını devlete ödetmeye çalışan bir talep ve müracaatı olmamıştır. 
Soru 4 Soru önergesinde müstahsili perişan eden AKFA ve KARÇAY A.Ş. ti dışında herhan

gi bir şirket için bir talep var mıdır? 
Cevap 4w Soru önergesinde AKFA ve KARÇAY Şirketleri söz konusudur. Ancak müstahsile 

borcu olan ve ödenmeyen şirketler yalnız bunlar değildir. 
Som 5. Sayın Ahmet Kabil'in kendi şirketi diye söz edilen şirkete ne kadar hissesi olduğunu 

biliyor musunuz? ..•••'• . 
Cevap 5. Sayın Ahmet Kabil'in Rize'deki çay üreten şirketlerden hangisinde ne kadar hisse

sinin olduğu hakkında bilgimiz yoktur. Bu konuda bilgi sahibi olmamız için bir çalışmada yapıl
mamıştır. Ancak Salarha'daki Teke Çay Sanayiine de ortaklığı olduğu bilinmektedir. 

Soru 6. Sayın Ahmet Kabil'in ortak olduğu şirketten ima yoluyla da olsa bir talep var mıdır? 
Cevap 6. Teke çay ortaklarından veya Sayın Ahmet Kabil'den fabrikalann devir alınması gi

bi bir öneri, teklif alınmamıştır. 1993 yılı kampanyası öncesi kiralanma için müracaatlar sürecinde 
Sayın Şükrü Kabil telefonla konu hakkında bilgi almış ve tüm şirketlere olduğu gibi kapasite faz
lası yaprağı satabilmemizin mümkün olduğu yazılanınızla belirtilmiştir. Ancak Sayın Şükrü Kabil 
veya Teke çay saiplerinin yazılı talebi olmamıştır, olsa bile normal bir talep olurdu, 

Soru 7. Böyle bîr talep yoksa haberde yer alan ifadeler seviyesiz ve asılsız değil midir? 
Cevap 7. Gerçek ve sahibi belli olmayan her haberi ve iddiayı aynı kategoride mütalaa etmek 

gerekir. 
Soru 8. Böyle gerçekle alakası olmayan seviyesiz ifadeler Devleti temsil eden bir şalısa ne de

rece yakışır? 
Cevap 8. Bakanımızca söylenmeyen bir söz, demeç olarak verilmeyen bir haberin kaynağının 

öğrenilmeden Sayın Bakanımız Nafiz Kurt tarafından söylenmiş söz gibi yorumlanması gayri cid
dî bir yaklaşım olur. 

2. - İçel Milletvekili İstemihan Talay'm, İçişleri Bakanınca Başbakan Yardı/nem hakkında 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemi ile ilgili olarak bir soruşturma açıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (714637) 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanının Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandınlma-

sını dilerim. Saygılanmla. 
İstemihan Talay 

İçel 
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1. Yaklaşık 15 gün kadar önce koalisyon ortağınız SHP'nin Genel Başkam ve Hükümetinizin 
Başbakan Yardımcısı Sayın Murat Karayalçm'ın Ankara Belediye Başkanlığı dönemini kapsayan 
bir soruşturmanın mülkîye müfettişleri tarafından Sayın İçişleri Bakanının onayı ile yürütülmeye 
başlatıldığı konusu tarafınızdan bilinmekte midir? 

2. Sayın İçişleri Bakanının 13 maddeyi kapsayan bu denelim sürecini başlatması ne gibi so
mut kanıtlara dayanmaktadır? 

3. İncelenen maddeler içinde ASKİ, METRO, doğalgaz inşaatları ile konut onarımı ve bahçe 
düzenlemesi gibi konular yer almakta mıdır? 

4. Buİnceleme aşağıda belirttiğim iki unsurdan hangisine göre yürütülmektedir? 
a) Sayın Murat Karayalçın'ın onayı ve bilgisi çerçevesinde mi başlatılmıştır? 
b) İçişleri Bakanının kamuoyundaki iddiaları dikkate alan veya somut belgelere dayanan gı

yapta bir kararıyla mı gerçekleşmektedir? 
5. Bu soruşturmanın önceden belirlenen bir süre içinde tamamlanması öngörülmekte midir, 

yoksa Başbakan Yardımcınızı sürekli bir inceleme tehdidi altında tutacak şekilde bir "Demokles 
Kılıcı'* anlayışıyla mı soruşturma sürdürülecektir? 

6. SHP Genel Başkanının böyle bir baskı altında tutulmasının SHP'nîn Hükümet çalışmala
rında uysal bir ortak halinde tutulması amaçlanmış mıdır? 

7. Devlet, Hükümet ve Koalisyon ilişkileri açısından bir Başbakan Yardımcısının Belediye 
Başkanlığı döneminin dosya içine alınacak bir soruşturmaya konu edilmesi ne ölçüde doğru bir iş
lem olarak tarafınızdan değerlendirilmektedir? 

T.C 
Devlet Bakanlığı 1811,1994 

Sayı: B.010.006.G/2,02443 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığırun 20.61994 tarihli ve A.OLO.GNS.010.00.02-7/4637-10202/38702 
sayılı yazısı. 

İçel Milletvekili Sayın M, îstemihanTalay'm Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen 7/4637 esas nolu yazılı soru Önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmak
tadır. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı tarafından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ve 
İçişleri Bakanlığına sunulan; Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Sayın Murat Karayalçın 
hakkında çeşitli iddiaları içeren dilekçe üzerine, iddia edilen konulann incelenmesi ve gerekiyorsa 
soruşturulması için İçişleri Bakanlığının 19.41994 tarihli onayı ile konu, Teftiş Kuruluna intikal 
ettirilmiştir, 

Müfettişlerce yapılan inceleme sırasıda, dilekçede yer alan iddialardan "KENT KOOP"la ilgi
li olanların Murat Karayalçın'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeden önceki döneme 
ait olduğunun anlaşılması üzerine, 27.6.1994 tarihli ve 38/17,63/22,57/14 sayılı raporlar düzenle
nerek, genel hükümlere göre gereği yapılmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edil
miştir. 
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Konuya ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 11.7.1994 tarih ve Haz. 
1994/13181 sayılı karanyla olay tarihinden itibaren 5 yıldan fazla zaman geçtiği belirtilerek zaman 
aşımı nedeniyle takipsizlik karan verilmiştir. 

Diğer konulardaki incelemeler ise halen devam etmektedir. 

Sayın Murat Karayalçın hakkında yapılan soruşturma, önergede sözü edildiği şekilde SHP Ge
nel Başkanının inceleme tehdidi ile baskı altında tutulması gibi bir amaç taşımamakta, tamamen ya
sal çerçevede sürdürülmektedir. 

Belediye Başkanlan hakkında konusu suç teşkil edebilecek iddialar ileri sürüldüğünde konu 
siyasî parti farkı gözetilmeksizin hassasiyetle takibedilmekte, Anayasanın ve diğer mevzuatın ver
diği yetki çerçevesinde yasal işlemler yapılmaktadır. 

Bilgilerinize sagılanmla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

3. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, mısır üreticilerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/4697) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Refaiddin Şahin tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

S o r u : • ' • • . . 

Mısır üreticisi malını ihraç edebilmekten neden mahrum edilmiştir? Bu yapılan işlerin serbest 
piyasa ekonomisiyle bağdaşabileceğinden emin misiniz? 

: T.C. 
Tanm ve Köyişleri Bakanlığı 15.11.1994 

Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM. 2-236 . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kan. Kar. Müdürlüğünün 24.6.1994 tarih ve 7/4697-10341 sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in yazılı som önergesi incelenmiştir. 

1994 yılı ihraç politikasının tespitinde mısır ihracatı konusunda herhangi bir kısıtlama getiril
memiştir. Ancak Toprak Mahsulleri Ofisinin stokları ve karma yem sektörünün de ihtiyacı dikka
te alınarak mısır ihracına 27.5.1994 tarihinden itibaren izin verilmemiştir. 1994 yılı tahminlerine 
görede mısır üretiminin düşük olması nedenleriyle ihraç izni yeni hasat döneminden sonra da açı
lamamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. • 

Refaiddin Şahin 
Tarım ve Köyişleri Bakanı . 

- 2 2 0 -



T.B.M.M. B : 39 22 .11 .1994 O : 4 

4. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, SHP'li bakanların icraatlarına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın 'in yazılı cevabı (7/4938) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : İkinci DYP-SHP Hükümetinin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak, kabine
nin SHP kanadına mensup değişildiğe uğrayan Bakanlannızda dahil, tüm Bakanlarınızın sorumlu
luk alanlarıyla ilgili somut, elle tutulur icraatlarını bir rapor dahilinde gönderebilir misiniz? 

Ayrıca, şahsınızın da sorumlu bulunduğu alanlarla ilgili somut icraatlarınızı ayrı bir rapor da
hilinde gönderebilir misiniz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 2.11.1994 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı: B.02.0.001/ÖZ. Kal. Bür./003/02381 

Konu : Soru önergesi hakkında. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 12 Ekim 1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4938-10891/41259 sayılı yazınız. 
Bakanlığımca cevaplandırılmak üzere, Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in yönelttiği 

yazılı soru önergesine ilişkin yanıt ektedir. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Murat Karayalçın 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Bilindiği gibi, TBMM İçtüzüğünün 6 ncı Kısım 1 inci Bölümünde yeralan 94 üncü madde, de
netleme yollarından biri olan "soru" konusuna açıklık getirmekte ve soru sorma yöntemleri ile çer
çevesini belirlemektedir. İçtüzüğün 95 inci maddesi ise sorulamayacak soruları anlatmaktadır. 

Bu açık hükümlere karşın Sayın Mehmet Seven ilgili sorulan yöncltebilmektedir. Sayın mil
letvekiline, soru önergesi vermeden önce, İçtüzüğün bir kez okumasını; yıllık bütçe görüşmelerini 
izlemesini, bakanlıklann yıllık faaliyet raporlarını ilgili bakanlıklardan edinmesini, TBMM Genel 
Kurulunun görüştüğü konular ve komisyon çalışmaları hakkında bilgi edinmesini öneririm. 

5. - İstanbul Milletvekili Hamit Dumankaya 'nın, TKB 'nın yurt dışından bono aldırı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'in yazılı cevabı (7/49.92) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

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

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
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Koalisyon hükümetleriniz döneminde ülkenin her kurumlan tahrip edilmiş ülke adeta yağma-
lâttınlmıştır. Bu konuda en çok tahribata uğrayan kamu bankalarıdır. Bir çok kamu bankası bile bi
le birilerine peşkeş çekilmiştir. 

Soru 1. TKB yurt dışından sentetik bono adı verilen bonolar (hisse) almış mıdır? 
Alınmış ise alınan miktar kaç dolardır? Kumarbazların oynadığı bir nevi kumar oynamaya 

kimler müsaade etti? 

Soru 2. Alınan bu bonolara ne kadar dolar ödenmiştir? Bugün bu bonoların değeri nedir? 
Soru 3. Bugüne kadar bu alınan hisse senetleri (oynanan kumar) ile ilgili ne işlem yapılmıştır? 
Soru 4. Bu sentetik bono alımları için Türkiye'den veya yurt dışından aracı olan şirketler var 

mıdır? Aracı olan şirket varsa sermayesi, şirketin adı ve ortaklan kimlerdir? 

Soru 5. Kamu bankasını ziyana sokan sorumlu kişiler hakkında bir işlem yapılmakta mıdır? 
Bir işlem başlatılmış ise kimler hakkında başlatılmıştır? Bu kişilerin sivil uzantılan araştırılıyor 
mu? 

Soru 6. Kamu bankasını ziyana sokan sorumlu kişiler hakkında bir işlem yapılmakta mıdır? 
Halk Bankası eski müdürü Sayın Taşkıran'a sorumsuz kişilerce baskı ile bu bonoların alındığı söy
lentileri vardır, bu konuda bir soruşturma yapmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Başbakanlık 15.11.1994 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Sayı: BAK-I-2-5298-204/79594 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : Başbakanlığa muhatap 26.9.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4992-10997/41510 
sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınızda İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Saym Başbakana 
tevcih ettiği 7/4992 esas no.lu yazılı soru önergesinde bahsi geçen soruların cevaplandırılması is
tenilmektedir. 

Sözkonusu önergede yeralan Bakanlığımın görev ve yetki alanına giren sorulara ilişkin açık
lamalara soru önergesindeki sıra takip edilerek aşağıda yer verilmiştir. 

1. Sentetik bonolarla ilgili olarak T. Kalkınma Bankasında T.C. Başbakanlık Teftiş Kurulu 
Başkanlığınca inceleme yapılmasını temineh Başbakanlık Makamından 8.9.1994 tarih ve M.092 
sayılı "Olur" alınmıştır. 

6. T. Halk Bankası A.Ş.'nde Bankalar Yeminli Murakıpları M. Ayhan Altıntaş ve Erdal Yiğit 
tarafından yapılan inceleme neticesinde düzenlenen 29.6.1994 tarih ve 50 sayılı raporda, adıgeçen 
Bankaca 1993 ve 1994 yıllarında yurt dışındaki bazı fınans kurumlarından yabancı para birimleri 
arasındaki paritelere endeksli 2.5 trilyonluk bono (Bull Note) satın alınması sonucunda 2 trilyon li
ralık banka zararına neden olunduğu, bu uygulama neticesinde Bankalar Kanununun 38 ve 52 nci 
maddelerine aykırılık oluştuğu ve Genel Müdür Sezgin Taşkıran ile Genel Müdür Yardımcısı R. 
Metin Selçuk'un T. Ceza Kanununun 240 inci maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma su
çunu işledikleri, Birim Müdürü Şakir Yırtıcı ile Müdür Muavini Leyla Tatar'ın eylemlerinin Ban
kanın emin bir şekilde çalışmasını da tehlikeye düşürecek nitelikte görülmesi nedeniyle haklarında 
Bankalar Kanununun 62/1 inci maddesinin uygulanması gerektiği belirtilmiştir. 
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Adı geçenler hakkında yasal takibe geçilmesini teminen 9.9.1994 tarih ve 63507 sayılı Bakan
lık Müzekkeresi ile Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, ayrıca Leyla Ta
tar ve Şakir Yırtıcı hakkında da Bankalar Kanununun imza yetkisinin kaldırılmasına ilişkin 62/1 in
ci maddesi uygulanmıştır. 

Diğer taraftan, sorumlular R. Metin Selçuk, Şakir Yırtıcı ve Leyla Tatar'ın eşit oranlarda ma
lî sorumluluklarının aranması hususunda T. Halk Bankasına 23.9.1994 tarih ve 66937 sayılı yazı 
ile talimat verilmiştir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

A. Aykon Doğan 
Devlet Bakanı 

6. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, sağlık eski bakanlarının kendilerine tahsis edilen 
çağrı cihazı ve el telefonlarını iade etmedikleri iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan 
Baran'in yazılı cevabı (7/5026) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Eski Sağlık Bakanları Yıldırım Aktuna ile Rıfat Serdaroğlu'nun Bakanlığın kendileri
ne tahsis etmiş olduğu çağrı cihazı ile el telefonlarını geri iade etmeyip beraberinde götürdükleri 
iddia edilmekte, bu nedenle, 

1. Her iki eski Salık Bakanı kendilerine tahsis edilen cihazları Bakanlığa teslim etmişler mi, 
yoksa gerçekten iddia edildiği gibi beraberinde mi götürmüşlerdir? 

2. Ayrıca, bu cihazların faturalarının Sağlık Bakanlığınca ödendiği de söylenmekte, bu doğru 
mu? Doğru ise bu faturaları ibra eder misiniz ve faturaların Bakanlıkça ödenme gerekçesi nedir? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 17.11.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/3192 

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 26.9.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5026-11074/41672 sayılı yazıları. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından, Sağlık eski bakanlarının kendilerine tah

sis edilen çağrı cihazı ve el telefonlarını iade etmedikleri iddiası ile ilgili olarak verilen yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Dr. Doğan Baran 

Sağlık Bakanı 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in Sağlık Eski Bakanlarının kendilerine tahsis edilen çağ
rı cihazı ile el telefonlarını kullandıkları iddiası ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır : 

Soru : "Eski Sağlık Bakanları Yıldırım Aktuna ile Rıfat Serdaroğlu'nun Bakanlığın kendileri-
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ne tahsis etmiş olduğu çağrı cihazı ile el telefonlarını geri iade etmeyip beraberinde götürdükleri 
iddia edilmekte. Bu nedenle, 

1. Her iki eski Sağlık Bakanı kendilerine tahsis edilen cihazları Bakanlığa teslim etmişler mi, 
yoksa gerçekten iddia edildiği gibi beraberinde mi götürmüşlerdir? 

2. Ayrıca bu cihazların faturalarının Sağlık Bakanlığınca ödendiği de söylenmekte, bu doğru 
mu? Doğru ise bu faturaları ibra eder misiniz ve faturaların Bakanlıkça Ödenme gerekçesi nedir?" 

Cevaplar: Sağlık Eski Bakanı Sayın Yıldırım Aktüna'nın üzerinde bulunan 2541444 numara
lı 'çağrı cihazı Bakanlık Makamının 27.9.1994 tarih ve 90/95 sayılı onayı ile Başbakanlığa devre
dilmiş, 28.9.1994 tarih ve 5058 sayılı yazımız ile de, sözkonusu cihaza ait ayniyat tesellüm mak
buzu Başbakanlık İdarî ve Malî îşler Dairesi Başkanlığından istenilmiştir. 

052251260 numaralı el telefonu ise, Sayın Yıldırım Aktüna'nın Özel Kalem Müdürü tarafın
dan Bakanlığımıza teslim edilmiştir. 

Sağlık Eski Bakanı Sayın Rıfat Serdaroğlu'nda bulunan 256343 numaralı çağrı cihazı ise, adı-
geçen Bakan tarafından beraberinde götürülmüş olmayıp; bu cihaz, bir süre makam şoförü tarafın
dan kullanıldıktan sonra, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi gereğince 21.9.1994 tarih ve 5089 sayılı ya
zı ile görüşmelere kapatılmıştır. 

Ayrıca, sözkonusu çağrı cihazları ve el telefonlarının fatura bedellerinin Bakanlığımız tarafın
dan ödendiğine dair herhangi bir kayda rastlanılmamıştır. 

7. - Kütahya Milletvekili Mehmet RaufErtekin'in, lojman kiralarının artılış nedenine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/5038) 

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

sını tensiplerinize arz ederim. 
M. Rauf Ertekin 

Kütahya 
Kamu hizmetlerinin sağlıklı yürüyebilmesi için devlet memurunu daha iyi yaşam koşullarına 

ulaştırmak durumunda iken, Hükümetiniz memura ücret iyileştirmesi adı altında 200 000 TL.'lık 
sadaka layık görmüştür. Ardından sosyal yardım ve destek olarak belirli bir grup memura tahsis 
edilen lojmanlar da memura çok görülmüştür. 

1. Bir süre önce lojman kiralarına yapılan % 70 artışın haklı gerekçesi nedir? 
2. Lise mezunu, 5/1'de 3 944 640 nqt ücret alan memura tahsis ettiğiniz lojmana 2 000 000 

kira isterseniz, memurumuzun dürüst ve verimli hizmetine nasıl talip olacaksınız? 
3. Ücret artışları ve lojman kiraları ile kendisi ile alay edildiği hissine kapılan memuru, içine 

düştüğü ekonomik bunalımdan kurtarmak için kısa vadede ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsu
nuz? 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 16.11.1994 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.07.0.BMK.0.11/390/25653 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : a) TBMM Başkanlığının 26.9.1994 tarih ve 7/5038-11101/41763 sayılı yazısı. 
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b) Devlet Bakanlığının 18.10.1994 tarih ve 02287 sayılı yazısı. 
Kütahya Milletvekili Sayın Rauf Ertekin tarafından Sayın Başbakanımıza yazılı olarak cevap-

t 

landınlmak üzere yöneltilen ve Sayın Başkanımızın da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılma
sını tensip ettikleri sorulara illişkin cevabım aşağıda sunulmuştur. 

Kamu konutlarının kira ve yakıt bedelleri 15.9.1994 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
196 sayılı Millî Emlak Genel Tebliği ile yeniden düzenlenmiştir. Bu düzelemelenin nedeni, kamu 
konutlan nedeniyle yapılan harcamaların azaltılması ve kamu konutlarının bütçe üzerindeki yükü
nün hafifletilmesidir. 

Ancak bilindiği üzere 1994 yılının ikinci yansında memurlann maaşlan bütçe imkânlan çer
çevesinde artınlmış ve seyyanen zam uygulanmıştır. Bu hususlar dikkate alınarak, sözkonusu teb
liğin uygulanması 1995 yılına ertelenmiştir. Halen mevcut uygulamaya göre yüz metrakerelik ka
loriferli bir konutun kirası 550 000 lira, yakıt dahil kira bedeli ise 1 050 000 liradır. 

Öte yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısın
da, memur maaşlannın yılın birinci üç aylık döneminde yüzde 15, ikinci üç aylık döneminde yüz
de 7.5 oranında artınlması öngörülmüştür. Bu oranlar, 1995 yılının ilk yansı için hedef alınan fi
yat artıslannın oldukça üzerinde bulunmaktadır. Enflasyon oranının hedeflerin üzerinde gerçekleş
mesi halinde, memurlann satınalma gücünde meydana gelebilecek kayıplar, yılın ikinci altı aylık 
döneminde yapılacak katsayı düzenlemeleri sırasında ayrıca telafi edilecektir. 

Bilgilerine arz olunur. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 
8. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ankara evinin restorasyonuna ilişkin sorusu ve 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın'ın yazılı cevabı (7/5054) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Sayın Murat Karayalçın tarafın
dan yazılı olarak cevaplandınlmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru 1. Rus Büyükelçiliği arkasındaki Ankara evinin restorasyon işi sizin belediye başkanlı
ğınız zamanında hangi firmaya verilmiştir? 

Soru 2. İhale yapılmış mıdır? 
Soru 3. İhaleye hangi firmalar katılmıştır. 
Soru 4. İhaleyi kazanan firmanın teklif bedeli ne kadardır? 
Soru 5. Bu ihaleyi alanın bir mobilyacı olduğu doğru mudur? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 2.11.1994 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı: B.02.0.001/ÖZ. Kal. Bür./003/02382 

Konu : Soru önergesi hakkında. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3 Ekim 1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5054-11126/41832 sayılı yazınız. 
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Bakanlığımca cevaplandırılmak üzere, Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in yönelttiği 
yazılı soru önergesine ilişkin yamt ektedir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Murat Karayalçın 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
Sayın Milletvekilinin, bana yöneltmiş olduğu sorulara ait bilgiler hafızamda değildir. 
Saym milletvekilinin ilgili soru önergesi ile öğrenmek istediği bilgileri, İçişleri Bakanlığı ara

cılığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesinden alabileceğini önermek isterim. 
9. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-İstasyon Mahallesinde bulunan ilkokulun 

bazı ihtiyaçlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5082) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru : Bilecik İli İstasyon Mahallesinde bulunan ilkokulun bahçesinde Atatürk Büstü yoktur. 

Valilikçe buraya bir büst yaptınlamaz mı? 
Soru: Yine aynı okul için valilikçe ayrılan kalorifer ödeneğinin bir başka işte kullanıldığı doğ

ru mudur? 

' ' • ; T.C. . . . 
İçişleri Bakanlığı 21.11.1994 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
Şb.: B050İLİ0070002.440.411/7/56 

Konu: Soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 13.18.1994 tarih ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5082-11167/41935 sayılı 
yazınız. 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven tarafından Makamınıza verilip Bakanlığımıza intikal etti
rilen ilgi yazınız ekindeki soru önergesindeki konuların Bilecik Valiliğine incclettirilmesi sonucun
da; 

1. Bilecik İli İstasyon Mahallesinde bulunan ilkokulun bahçesinde Atatürk büstünün olmadı
ğı, ancak anılan okulun ihata duvarı yapılırken Atatürk büstünün yapılmasının da planlandığı, 

2. Aynı okula İl Daimi Encümenin 28.9.1994 tarih ve 94/358 sayılı kararı ile 500 000 000 TL. 
kalorifer tesisatı yapımı için ödenek ayrıldığı, yapım işinin Valiliğin 1.11.1994 tarih ve 10483 sa
yılı onayları ile ihaleye çıkarıldığı, 

Anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 
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10. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Yenipazar ve İnhisar ilçeleri arasındaki 
yola ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/5083) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Bilecik İli Yenipazar-İnhisar ilçeleri arasındaki toprak yolun 1995 yılı yatırım progra
mında asfaltlanması için gerekli ödenek koyulacak mı? Yoksa milletlerin aya gittiği bir dönemde, 
iki ilçe halkı halen toprak yolda mı gidip, gelecek? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 15.11.1994 

Sayı: B.02.0.014/1376 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5083-11168/41936 sayılı yazınız. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bilecik-Yenipazar ilçesi ile İnhisar ilçesi arasındaki 24 km. stabilize kaplamalı yol köyyolu 
olup, sözkonusu ilçeler yeni ilçe olmaları nedeniyle yolun T.C.K.'na devri düşünüldüğünden asfalt 
kaplaması gecikmiştir. 

Yenipazar ilçesine bağlı Kuşça köyüne kadar olan 10 km.lik kısım 1995 yılı köy yolları asfalt 
kaplama programı teklifleri arasında bulunmakta olup, 1995 yılı yapım programında değerlendiri
lecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 
Devlet Bakanı 

11. - İstanbul Milletvekili İbrahim Gür soy'un, Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri 
bünyesinde özel bir birlik kurulduğu iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin 
yazılı cevabı (7/5086) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

İbrahim Gürsoy 
İstanbul 

27 Mart yerel seçimlerinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan RP'li 
ve MHP'li belediyelerin başta sosyal demokrat görüşlere sahip belediye çalışanları üzerinde tahak
küm kurmak; onları çalışamaz hale getirmek ve gerekirse bunun için şiddet kullanmak amacıyla 
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altı-
nok'un doğrudan emirlerine tabi olduğu ve bu iki başkan tarafından, kamuoyunda "A Takımı" 
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adıyla anılan bir çete oluşturdukları iddia edilmektedir. Sözkonusu bu çetenin faaliyetleri sayesin
de birçok belediye çalışanı işlerini düzen içinde yapamadıklarından şikâyet etmektedirler. Toplum
sal düzenin İçişleri Bakanlığımıza bağlı görevli birimler tarafından yerine getirileceği ve bunun na
sıl olacağı kanunlarla belirlendiğine göre; 

Soru: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Keçiören Belediye Başkanının oluşturduğu id
dia edilen "A Takımı" adlı çete hakkında güvenlik birimlerine nasıl bir bilgi ulaştı? Böyle bir çete 
varsa üyeleri kimlerdir? Belediyede nerelerde çalışmaktadırlar? Bu konuda herhangi bir soruştur
ma başlattınız mı? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 21.11.1994. 

Mahallî idareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B050MAH0650002/1043 

Konu : istanbul Milletvekili Sayın ibrahim Gürsoy'un yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 13.10.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5086-11181/41981 
sayılı yazısı. t 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, İstanbul Milletvekili ibrahim 
Gürsoy'un; "Ankara Büyükşehir ve Keçiören Belediyeleri bünyesinde özel bir birlik kurulduğu id
dialarına ilişkin" yazılı soru önergesi hakkında : 

Ankara Büyükşehir ve Keçiören Belediye Başkanlarının "A Takımı" adıyla bir çete oluştur
dukları iddiasıyla ilgili olarak Bakanlığıma herhangi bir şikâyet ya da bilgi intikal etmemiştir. 

Ancak, Hürriyet Gazetesinin 8.6.1994 tarihli nüshasında yer alan "A takımını açıklıyoruz" 
başlıklı haber kupürünün Bakanlığımca, incelenmesi için Ankara Valiliğine gönderilmesi üzerine 
valilikçe yaptırılan incelemede; 

Sözkonusu kişilerin Keçiören Belediyesinin personeli olmadıkları, bu haberin, % 99 hissesi 
Keçiören, % 1 hissesi de Yenimahalle Belediyelerine ait olan "Gıda Tüketim Maddeleri Üretim ve 
Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi"ni ilgilendirdiği adı geçen Belediyenin 8.8.1994 tarih 
ve 1138 sayılı yazısında belirtilmesi üzerine, 

Sözkonusu şirkete alman bu elemanların gazete kupüründe belirtilen iddialara karışıp karışma
dıkları ve şirket idaresince bu kişiler hakkında yapılan idarî ve adlî işlem olup olmadığının araştı
rıldığı, Ankara Valiliğinin 31.10.1994 tarih ve 15-3387 sayılı yazısından anlaşılmıştır. 

Araştırmanın sonucuna göre yasal gereğinin yapılacağı muhakkaktır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
içişleri Bakanı 

12. -Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eğitim ve terör sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/5088) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

' Mehmet Seven 
Bilecik 
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Soru: Son günlerde Ankara sokak ve caddelerinde "Eğitim Türkiye'nin en önemli sorunudur" 
Sayın Tansu Çiller vecizesi göze çarpmaktadır. 

Oysa bu vecizelerin sokak ve caddelerde boy boy teşhir edildiği şu günlerde doğuda 6 öğret
menimiz şehit edilmiştir. Ki, Türkiye'nin en önemli sorunu gördüğünüz ve, ya bitecek ya bitecek 
dediğiniz teröre kurban gitmişlerdir. Bu mu sizin terörle-eğitime verdiğiniz önem? 

En önemli sorun olarak gördüğünüz ve reklamını bile yapmaktan kaçınmadığınız eğitimi be
cayiş uygulamasıyla mı, yoksa her öğretmene silah vererek mi çözeceksiniz? 

Bu en önemli sorunla ilgili somut çözüm önerileriniz ve projeleriniz nelerdir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 18.11.1994 

Sayı: B.02.0.006.0/2,02660 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi •: TBMM Başkanlığının 13.10.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5088-
11184/41990 sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen 7/5088 esas nolu yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Malumları olduğu üzere, Millet Meclisi İçtüzüğünün 94 üncü maddesi soruyu "kısa, gerekçe
siz ve şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin... açık ve belli konular hakkında bilgi istemekten ibarettir" 
şeklinde tanımlamaktadır. 

Yapılan incelemede, ilgide kayıtlı önergenin bu unsurları taşımadığı düşünüldüğünden, cevap
landırılması mümkün görülmemiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

13. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ankara-İstanbul otobanına ilişkin sorusu ve Ba
yındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu 'nun yazılı cevabı (7/5089) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Ankara'dan İstanbul istikametine giderken Bolu çıkış gişelerine yaklaşık iki kilometre 
kala 500 metre kadarlık bitmiş otoban yolun tekrar sökülerek tadilat yapılmakta. Yani^orada bir 
yol çalışması yapılmakta. . ,, 

1. Bitmiş yol neden sökülüp tekrar yapılmakta? 
2. O yolun kesin kabulü yapıldı mı ve hangi müteahhit yaptı? 
3. Daha önceki yapılmış kısmın maliyeti ile şimdi tekrar sökülüp yapılma maliyeti nedir? 

Yoksa, teknik bir hata mı yapılmıştır? Teknik bir hata sözkonusu ise, bu teknik hata nedir ve so
rumlusu kimdir? Bu yolu hatalı yapan müteahhit mi tekrar yapmakta, yoksa yeni bir müteahhite mi 
yaptırılmakta? 
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T.C 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı , 15.11.1994 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/2838 
Konu : Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi: T.B.M.M'nin 13.10.1994 gün ve A.01..0.GNS.0.10.00.02-7/5089-11185/41991 sayılı ya

zısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in "Ankara-İstanbul otoyolunun 

tamamlanarak hizmete açılan Gerede-Çaydurt arasındaki Çaydurt gişelerine 2-3 km. mesafedeki 
otoyol kısmının tekrar sökülerek tadilat yapılması" hususunda Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru 
önergesi, Karayolları Genel Müdürlüğümüzce incelenmiştir. 

1. Trafiğe açık olan otoyolun Çaydurt gişelerine 2-3 km. olan kesim, mevcut D-100 (E5) Dev
let Yolu ile kesişmektedir. Otoyolun altına yapılan alt geçitle D-100 (E5) Devlet yolunun ulaşımı 
sağlanmaktadır. Yolun öncelikle sanat yapıları bitirildikten sonra dolgu işlemine geçilmektedir. Ri-
jit bir yapı olan altgeçitin dolgulan tamamlanınca iki yapının farklı çalışmasından dolayı yüzeyde 
oturmalar meydana geldiği için bu kesimler sökülerek yeniden yapılmaktadır. 

2. Gümüşova-Gerede Otoyolunun Müteahhidi Astaldi S.P.A. (İtalyan) firması olup, otoyolun 
henüz kesin kabulü gerçekleşmemiştir. 

3. Sözleşme gereği Müteahhidin hatasından doğan ve geçici kabul eksikliği olarak gösterilen 
hatalı işlerin tümü (oturmaların olduğu kesimler) aynı müteahhitçe yapılmaktadır. Bunlar için mü
teahhide herhangi bir bedel ödenmediğinden, maliyet karşılaştırılması da yapılmamıştır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Halil Çulhaoğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
14. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, bazı emekli kişilere tahsis edilen personel ve araç

lara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/5106) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

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

Bilecik 
Soru : Özellikle 12 Eylül'den sonra bazı Emekli generallere, eski Başbakan ve bakanlara, bü

rokratların emrinde devletin resmî ve sivil memurlarının görevlendirildiği, kimilerinde görevlendi
rilen memurların adetçe fazlalığı dikkat çekicidir. 

1. Bu görevlendirme işi hangi prosedüre göre yapılmaktadır? 
2. Görevlendirilecek personelin adedi konusunda bir sınırlama var mıdır? Yani, en az ve en 

fazla kaç personel emre tahsis edilebilir? 
3. Hizmetçisinden, güvenlik personeline kadar görevlendirme yapılabilinmekte midir? Ayrı

ca, bu personelin ücreti nereden karşılanmaktadır? 
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4. 12 Eylül'den bu yana kimlere kaç adet personel tahsis edilmiştir? Ayrıca, bunların sınıfla
rı nedir ve her tahsis edilen yerin devlete yüklediği aylık gider nedir? 

5. Yine, tahsis edilen personel haricinde tahsis edilen araçlar var mıdır? Kimlere tahsis edil
miştir ve nevileri nelerdir? Bu araçların yakıt masrafları ve diğer masrafları nereden karşılanmak
tadır? 

6. Milletvekillerine koruma tahsisi ne şekilde yapılmaktadır ve kaç tane koruma hakkı vardır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 18.11.1994 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.1.EGM.0./293797 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) TBMM Başkanlığının bila tarih ve 7/5106 sayılı yazısı. 

b) Devlet Bakanlığının 01.11.1994 gün ve B.02.0.006.0/2.02655 sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven tarafından Sayın Başkanımıza yöneltilen, Başbakanımız
ca da tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmış
tır. 

22.2.1984 tarih ve 84/7751 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan "Özel Koru
ma Hizmetleri Yönetmeliği" ve yine Bakanlar Kurulunun 16.8.1991 tarih ve 91/2114 sayılı kararı 
ile yürürlüğe giren "Teröre Karşı Koruma Tedbirleri Yönetmeliği" gereğince, Devlet hizmetinde 
kritik bölgelerde önemli görevler üstlenenlere, terör örgütlerinin saldırı ve suikastlarından korumak 
amacıyla koruma görevlisi tahsis edilmektedir. -

Belirtilen yönetmeliklerde koruma personelinin sayısı konusunda herhangi bir sınırlama bu
lunmamaktadır. Koruma görevlisi korunan kişinin hayatına yönelik muhtemel tehdidin derecesine 
göre tahsis edilmektedir. 

Yürürlükte bulunan yönetmelik hükümlerine göre koruma altında bulunan kişilerin araçla ko
runmasının zorunlu olduğu hallerde, güvenlik görevlisi dışında, koruma için gerekli araç ve sürü
cüsü ile bunların ikmal giderleri ve ücretleri korunan kişinin görev yaptığı veya en son görevden 
ayrıldığı ya da emekli olduğu kurumca sağlanmaktadır. Hizmetçi görevlendirilmesine ait mevzuat
ta hüküm bulunmamaktadır. 

"Teröre Karşı Koruma Tedbirleri Yönetmeliğp'ne göre terörle mücadelede görev alan adlî, is
tihbarı, idarî ve askerî görevliler ile zabıta amir ve memurlarını korumak amacıyla bunlara yönelik 
tehdidin derecesine göre değişik şekilde koruma tahsis edilmekte, masrafı da buna göre değişmek
tedir. 

Bazı milletvekillerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve daha önce yaptıkları görevler ne
deniyle terör örgütleri tarafından tehdit edilmeleri ve müracaatları üzerine ilgili Komisyonlarca ko
ruma altına alınmakta, kendilerine yönelik tehdide göre koruma tahsis edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 
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15. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Isparta-Yalvaç Belediye Başkanının görevden 
alınmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5107) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Isparta-Yalvaç ilçesi Belediye Başkanı Tekin Bayram 16.8.1994 tarih ve B050MAH.0060001/ 

521.94.32-40 sayılı olur ile "Mülkiye Müfettişince verilen 15.8.1994 tarih ve 71/42 sayılı öngörüş 
formunda; ilçede ruhsatsız ve imâr planına aykırı yapılaşmaya göz yumduğundan dolayı hakkında 
fezleke düzenleneceği belirtildiğinden görevden uzaklaştırılmıştır. 

Soru 1. Hakkında fezleke hazırlamadan, Başkanın savunması bile alınmadan görevden uzak
laştırılması hukuka uygun mudur? Değilse niçin yaptınız? Siyasî nedenle mi? 

Soru 2. Sözü edilen öngörüş formunda müfettişin ilgili Belediye Başkanım görevden uzaklaş
tırılmasını istemiş midir? îstemediyse niçin aldınız? 

Soru 3. Sözü edilen öngörüş formundaki muhbir-müşteki kimdir? Bu şahıs DYP milletvekili
niz Ertekin Durutürk'ün kardeşi olduğunu biliyor musunuz? 

Soru 4. Görevden uzaklaştırma olurunu, müfettiş istemediği halde gerçekleştirdiniz, 
16.8.1994 günü saat 9.18'de imzalıyorsunuz, aynı gün saat 12.00'de Yalvaç Belediyesine varmış
tır. Bu hareket bile bu olayın siyasî olduğunu göstermez mi? 

Soru 5. Bu gerekçe ile Türkiye'deki tüm belediye başkanlarının görevden almanız gerektiği
ni hiç düşündünüz mü? Bu yalnız ANAP'lı belediye başkanına uygulanması siyasî değil midir? 

Soru 6. Normal teftişlerde kendi Mülkiye Müfettişinizin Belediye Başkanı Tekin Bayram'ın 
çalışmalarından dolayı takdir ettiklerini biliyor musunuz? 

Soru 7. Şikâyet konusunda Ertekin Durutürk'ün şahsî menfaatleri söz konusu mudur? Onun
la ilgili şikâyetlerde Belediye Başkanının suçu var mıdır? 

Soru 8. Çok basit gerekçe ile, müfettişlerinizin raporlar ile bile çalışkanlığı tespit edilmiş bir 
belediye başkanının şeref ve haysiyetiyle oynandığını göstermez mi? Sizin vicdamnız rahat mı? 

Soru 9. Görevden aldığınız Tekin Bayram'ın ikinci defa Belediye Başkanı olurken aldığı oy 
yüzdesini biliyor musunuz? Sayın Ertekin Durutürk aynı ilçelıdir, yenilginin acısını rnı çıkartıyor? 
Belediye Başkanını siyasî rakipliğinden dolayı mı alıyorsunuz? 

Soru 10. Halkın % 59'unun iradesi ile göreve gelen başkanın görevden uzaklaştırılması hal
kın demokratik iradesinin değiştirilmesi anlamını taşımaz mı? 

Soru 11. Belediye Başkanının bu şekilde görevden alınması belediyenin özerkliğini zedele
mez mi? Bu hareket demokratik toplum yapısının gelişmesini önlemez mi? 

Soru 12. Görevden aldığınız Belediye Başkanının imar konusunda, mimarlar odasından ima
ra duyarlılığından dolayı plaketle ödüllendirildiğini, kültür hizmet ödülü aldığını biliyor musunuz? 
Bunlarda bu işin siyasî olduğunun delili değil midir? 
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TC. 
içişleri Bakanlığı 21.11.1994 

Mahallî idareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B050MAH0650002/1042 

Konu : Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: a) TBMM Başkanlığının 26.9.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5037-11100/41762 
sayılı yazısı. 

b) 4.11.1994 gün ve B050MAH0650002/970 sayılı yazımız. 
c) TBMM Başkanlığının 26.9.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5039-11102/41764 sayı

lı yazısı. 
d) 4.11.1994 gün ve B050MAH0650002/969 sayılı yazımız. 
e) TBMM Başkanlığının 13.10.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5107-11225/42050 sa

yılı yazısı. 
ilgi (e) sayılı yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Bilecik Milletveki

li Sayın Mehmet Seven'in, "İsparta Yalvaç Belediye Başkanının görevden alınmasına ilişkin" ya
zılı soru önergesinde yer alan sorular, yine aynı milletvekilince verilen ve ilgi (a) ve (c) sayılı ya
zılarla Bakanlığıma intikal eden önergelerde yer alan konu ile ilgili olduğundan, bu önergelere ce
vap olarak sunulan ilgi (b) ve (d) sayılı yazılarımıza ilave edilecek bir husus bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

16. - Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, İller Bankası ve Teknik Araştırma ve Uygulama 
Genel Müdürlüklerince kredi verilen belediyelere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakam Ha
lil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/5118) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi arz ederim. 
Bahaddin Elçi 

Bayburt 
1. 1.1.1994 tarihinden itibaren iller Bankası Genel Müdürlüğü acil işler fonundan hangi bele

diyelere, ne kadar para verilmiştir? 
2. 1.1.1994 tarihinden itibaren bugüne kadar Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlü

ğünce proje karşılığı hangi belediyelere, ne kadar yardım yapılmıştır? 
T.C. ' 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 15.11.1994 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/2830 
Konu : Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin yazılı soru önergesi. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M.'nin 13.10.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.00.02-7/5118-11252/42102 sayılı yazı
sı. 

îlgi yazı ilişiğinde alınan, Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin "1.1.1994 tarihinden itiba
ren belediyelere verilen krediler"e dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. 1.1.1994-28.10.1994 tarihleri arasında belediyelerin acil işleri için tiler Bankası Genel Mü
dürlüğümüzce; 

- Acil kanalizasyon işi için 65 belediyeye 22 000 000 000 TL., 

- Acil içmesuyu işi için 24 belediyeye 6 370 000 000 TL., 

- Acil yapı işi için 291 belediyeye 143 630 000 000 TL. olmak üzere toplam 172 000 000 000 
TL. kredi açılmıştır. 

2. Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğümüzce 1994 yılı içerisinde 912 belediye 
için 190 425 800 000 TL. ödenek gönderilmiştir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Halil Çulhaoğlu 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

17. - Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in, Keçiören Belediyesinde çalışan bazı memurların Ciz
re Belediyesine sürgün edildikleri iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin 
yazılı cevabı (7/5120) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Ali Dinçer 
Ankara 

Ankara Keçiören Belediyesinde çalışan yaklaşık otuz memur "geçici görevlendirme" adıyla 
Cizre Belediyesine "sürgün", edilmek istenmektedir. Belediyelerin ayrı birer hukuk tüzel kişisi ol
maları ve yalnızca sınırları dahilinde beldenin ve belde sakinlerinin yerel nitelikteki ortak ihtiyaç
larını karşılamakla yükümlü olmaları uygulamanın yasa dişiliğini ortaya koymaktadır. Bu durum
la ilgili olarak; 

Belediye ve Devlet Memurları Kanunlarına açıkça aykırı olan bu işlemi Keçiören Belediye 
Başkanlığı hangi yasaya dayanarak almıştır? Bakanlığımızın vesayet makamı olarak bu konuda bil
gisi veya oluru var mıdır? 

Bu tür partizanlık, hukuk ve yasaya aykırı işlemler karşısında Bakanlığınız ne tür önlemler al
maktadır? Çalışanlara siyasî düşünce ve mezheplerine göre ayrı muamele yapan bu uygulama hak
kında herhangi bir inceleme, araştırma veya soruşturma açılmış mıdır? 

Belediye memurlarının yasa dışı uygulamalar ve Keçiören Belediye Başkanı etrafında örgüt
lenmiş, "A Takımı" olarak adlandırılan yasa dışı, silahlı çete hakkında bugüne kadar herhangi bir 
takibat yapılmış mıdır? Yapılması düşünülmekte midir? 
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T.C. 
İçişleri Bakanlığı 21.11.1994 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B050MAH0650002/1044 

Konu : Ankara Milletvekili Sayın Ali Dinçer'in yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 13.10.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5120-11256/42108 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Ankara Milletvekili Ali Din
çer'in "Keçiören Belediyesinde çalışan bazı memurların Cizre Belediyesine sürgün edildikleri id
diaları ve Keçiören Belediye Başkanı etrafında örgütlenmiş yasa dışı silahlı çete hakkında" yazılı 
soru önergesiyle ilgili olarak; 

Keçiören Belediyesinde görev yapmakta iken Cizre Belediyesinde geçici olarak görevlendiri
len memurlardan Muzaffer Yılmaz ve 7 arkadaşı tarafından Bakanlığıma verilen 21.9.1994 tarihli 
dilekçeler 21.9.1994 tarihinde, yine aynı konuda Ankara Milletvekili Ali Dinçer tarafından verilen 
dilekçe 6.10.1994 tarihinde incelenmek üzere Ankara Valiliğine gönderilmiştir. 

Ankara Valiliğinden alman 24.10.1994 tarih ve 3195 sayılı cevap yazısında; 
Şikâyetçi personel tarafından Ankara 4 üncü İdare Mahkemesinden "yürütmeyi durdurma" ka

rarı alınması üzerine ikinci bir emre kadar yapılan uygulamanın durdurulması ve mahkeme karan 
doğrultusunda işlem yapılmasının adıgeçen belediyeye duyurulduğu belirtilmektedir. 

Önergede bahse konu Keçiören Belediye Başkanı etrafında örgütlenmiş "A Takımı" olarak ad
landırılan yasa dışı, silahlı çete hakkında ise Bakanlığıma herhangi bir şikâyet ya da bilgi intikal et
memiştir. ' 

Ancak, Hürriyet Gazetesinin 8.6.1994 tarihli nüshasında yer alan "A takımım açıklıyoruz" 
başlıklı haber kupürünün Bakanlığımca, incelenmesi için Ankara Valiliğine gönderilmesi üzerine, 
valilikçe yaptırılan incelemede; 

Sözkonusu kişilerin Keçiören Belediyesinin personeli olmadıkları, bu haberin, % 99 hissesi 
Keçiören, % 1 hissesi de Yenimahalle Belediyelerine ait olan "Gıda Tüketim Maddeleri Üretim ve 
Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi"ni ilgilendirdiği adıgeçen Belediyenin 8.8.1994 tarih 
ve 1138 sayılı yazısında belirtilmesi üzerine, 

Sözkonusu Şirkete alınan bu elemanların gazete kupüründe belirtilen iddialara karışıp karış
madıkları ve Şirket idaresince bu kişiler hakkında yapılan idarî ve adlî işlem olup olmadığının araş
tırıldığı, Ankara Valiliğinin 31.10.1994 tarih ve 15-3387 sayılı yazısından anlaşılmıştır. 

Araştırmanın sonucuna göre,yasal gereğinin yapılacağı muhakkaktır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

. Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

18. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek-Olukpınar Köyünde yangın teh
likesine karşı alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı 
(7/5124) . ' ' • . • • • 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandı-
• rılmasını saygılarımla arz ederim. 6.9.1994 

Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Ermenek ilçesi Olukpınar Köyünde 1962'de çıkan yangında su bulunamadığı için 35 
ev yanmıştır. Tekrar bir yangın tehlikesine karşı Bakanlığınızca ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

T.C 
İçişleri Bakanlığı 21.11.1994 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
Şb.: B050İLİ0070001.303.2/7132 ' 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 13 Ekim 1994 tarih ve Kan.Kar.Md. A. 01.0.GNS.0.10.00.02-7/5124-11260/42112 sayı

lı yazınız. 
Karaman Milletvekili Zeki Ünal tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunu

lup ilgi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Karaman İli Ermenek İlçesi Olukpınar Köyünde 1962 yılında çıkan yangın afetinden sonra kö
ye bir içme suyu şebekesi yapılmıştır. Yağışların azlığı ve kaynak sularının önemli ölçüde azalma
sı nedeniyle bu tesis yetersiz hale gelmiştir. 

Bu sebeple Olukpınar Köyüne şebekeli içme suyu projesi yeniden hazırlanarak 1995 yılı Ya
tırım Programına teklif edilmiştir. Projeye gerektiği kadar yangın vanası konmuştur. 

İçme suyu yapım programına alınarak tesis tamamlandığında köy, yeterli ve sağlıklı içme su
yuna kavuşacağı gibi yangın vanaları sayesinde muhtemel bir yangına müdahale imkânı olacaktır. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

19, - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sarıveliler İmam Hatip Lisesinin eğitim-' 
öğretime ne zaman açılacağına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Nevzat Ayaz 'm yazılı cevabı 
(7/5126) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasını saygılarımla arz ederim. 8.9.1994 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Sarıveliler ilçesinde zengin bir kişinin önderliğinde vatandaşların destek ve yardım
larıyla yapılan İmam Hatip Lisesi binası 4-5 yıldan beri boş durmaktadır. Şimdiye kadar yapılan 
başvurular neticesiz kalmıştır. 

Sanveliler İmam Hatip Lisesi ne zaman tedrisata açılacaktır? Açılmayacaksa sebebi nedir? 
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T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 21.11.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/2959 
Konu: Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 13.10.1994 gün ve Kan.Kar. Md. 7/5126/11262/42114 
sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın "Karaman-Sanveliler İmam-Hatip Lisesinin eğitim-
öğretime ne zaman açılacağına ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 

Adı geçen okulun öğretime açılması ile ilgili değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. 

Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

20. - Karaman Milletvekili Zekî Ünal'ın, Ermenek'e bağlı Kazancı Beldesinde su baskını teh
likesine karşı önlem alınmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/5173) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 6.9.1994 

Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Ermenek ilçesi Kazancı beldesinde lise binası ile birlikte 82 konut ve karakol, Çığır-
gan deresinden gelen suların tehdidi altındadır. Ayrıca lise ve karakolun batısındaki meyilli kaya
lar hayatî tehlike oluşturmaktadır. 

Bakanlığınızca yapılan etüdler sonucunda bu tedbirlerin alınabilmesi için 430 milyon TL. bir 
kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Konu yatırım programına ne zaman girecektir? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 17.11.1994 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Ankara 

Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/2850 
. . . • - . • » 

Konu : Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M.'nin 20.10.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5173-11309/42161 sayılı 
yazısı. 

İlgi yazı ilişiğinde alınan, Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın "Ermenek'e bağlı Kazancı bel
desinde kaya düşmesi ve su baskını tehlikelerine karşı önlem alınması" konusunda Bakanlığımıza 
yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
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Söz konusu yerdeki kaya düşmesi olayı Afet İşleri Genel Müdürlüğümüzün teknik ekiplerin
ce etüt edilmiş, ancak 7269 Sayılı Yasaya göre olayın genel hayata etkili olmadığı görüldüğünden 
önlem veya nakil şeklinde yapılacak herhangi bir çalışmanın bulunmadığı raporla belirlenmiştir. 
Ayrıca, önlem olarak ıslah çalışması ve beton istinat duvarı gibi çalışmalann yapılması Valiliğine 
önerilmiştir. 

Dolayısıyla, Ermenek-Kazancı kasabasının Çığırgan deresi taşkınlarından korunması için 750 
milyon TL. sini gerektiren söz konusu iş, DSl Genel Müdürlüğümüzün 1995 yılı yatırım programı
nın hazırlanması sırasında dikkate alınarak gereğinin yapılmasına çalışılacaktır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Halil Çulhaoğlu 
Bayındırlık ve iskân Bakanı 

21. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sanveliler-Göktepe Beldesini Antalya'ya 
bağlayacak yola ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/5177) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 5.9.1994 

Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Sanveliler-Göktepe beldesi ile, Antalya ili Alanya ilçesi bağlantısını yapacak, aynı 
zamanda bölgeyi en kısa yoldan Akdeniz bölgesiyle irtibatlayacak olan 74 km. lik yolun Karayol
ları ağına alınması konusunda Bakanlığınızda yürütülen bir çalışma var mıdır? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 21.11.1994 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Ankara 

Sayı: B.09.03Hİ.0.00.00.25/2-A/2904 
Konu : Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M.'nin 20.10.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5177-11313/42165 sayılı 
yazısı. 

İlgi yazı ilişiğinde alınan, Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın "Sarıveliler-Göktepe beldesini 
Antalya'ya bağlayacak yoF'a dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı sonr önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu yolun Karayolları Ağına alınması için çalışmalar sürdürülmekte olup, bu yönde 
yapılan inceleme ve araştırmaların sonuçlanması halinde gereği yapılacaktır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Halil Çulhaoğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

22. -Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas Merkez Onbaşılar Köyü İlkokulunun kapa
tılma nedenine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/5187) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Abdullatif Şener 
Sivas 

Sorular: 

1. Bir köy ilkokulunun kapatılabilmesi için öğrenci sayısının hangi rakamın altına düşmesi 
gerekmektedir? 

2. Sivas Merkez Onbaşılar Köyü İlkokulu kapatılabilmesi için gerekli sayının altına düşmüş 
müdür? 

3. Adıbal oğlu 1988 doğumlu Ali Demirci, Adıbal oğlu 1985 doğumlu Muhammed Demirci, 
Gültekin kızı 1983 doğumlu Makbule Karababa, Abdullah oğlu 1988 doğumlu Fatih Pmarlı, Yaşar 
oğlu 1988 doğumlu Muammer Öztürk, Abdullah oğlu 1984 doğumlu Muhsin Pmarlı, Mehmet kı
zı 1987 doğumlu Şerife Öztürk, Adıbal kızı 1986 doğumlu Hülya Demirci, Mehmet oğlu 1984 do
ğumlu Yunus Öztürk, Adıbal oğlu 1984 doğumlu Ahmet Demirci, Talet oğlu 1988 doğumlu Ersin 
Köse, Ahmet oğlu 1988 doğumlu Yunus Demirci, Ahmet kızı 1988 doğumlu Tuğba Demirci, Ah
met kızı 1983 doğumlu Aysel Pınarlı bu köyde bulunan ilkokul çağındaki çocuklar olduğuna göre, 
14 öğrencinin bulunduğu bir köy ilkokulu hangi sebeple kapatılabilir? 

4. Kapatılan köy ilkokullarındaki öğrencilerin eğitim sorunları hangi yollarla çözümleniyor? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 21.11.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.01.03.01.00-022/2960 
Konu: Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 20.10.1994 gün ve Kan. Kar. Md. 7/5187/113334/42234 
sayılı yazısı. 

Sivas Milletvekili Sayın Abdullatif Şener'in "Sivas Merkez Onbaşılar Köyü İlkokulunun ka
patılma nedenine" ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bir ilkokulun kapatılabilmesi için öğrenci sayısının 10'un altına düşmesi gerekmektedir. 

2. Sivas Merkez Onbaşılar Köyü İlkokulu, öğrenci sayısı 8'e düştüğünden kapatılmıştır. \ 

3. Sivas Valiliğinden alınan onayın incelenmesinden, adı geçen köyde 14 değil, 8 öğrenci bu
lunduğu ve bu öğrencilerin de Hafik Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna yerleştirildiği belirlenmiştir. 

4. Kapatılan köy ilkokullarındaki öğrenciler, civar köy ilkokullarına, yatılı bölge okullarına 
veya taşımalı ilköğretim uygulaması kapsamına alınarak merkez okullara taşınmak suretiyle, eği
tim ve öğrenimlerini sürdürmektedirler. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
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23. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize İlinde öğretmen açığı olduğu iddiasına ilişkin so
rusu ve Millî Eğitim Bakam Nevzat Ayaz 'in yazılı cevabı (7/5195) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 

için gereğini saygılarımla arz ederim. 26.9.1994 
Ahmet Kabil 

Rize 
Öğretmen eksiklerinin tamamlanması için 1993 ve 1994 yıllarında 3 defa toplu atama yapıl

mış, fakat Rize'nin öğretmen açığı azalmamış aksine iktidar partisinin talebi ile Rize'deki öğret
menler de başka illere giderek açık çoğalmıştır. 

Her seferinde Rize'ye verilen öğretmenlerin % 40'a yakını gitmemiş, gidenler de genel kural
lara uymayarak kendi illerine gitmişlerdir. Millî Eğitim Bakanlığııun kuralları yurdun her tarafında 
eşit uygulanması Millî ifadesinin bir gereğidir. Aşağıda vereceğim örnek bunlardan bir tanesidir. 

Soru 1. 1993-1994 öğretim yılı 2 nci yarıyıl başında 2112.1993 tarih ve 194326 sayı ile Ri
ze'ye atanan ve Rize Merkez Yiğitler Köyündeki İlköğretim Okulunda Türkçe öğretmeni olarak 
göreve başlayan Tuba Dikilitaş 2 ay çalıştıktan sonra ataması iptal edilip, 23.2.1994 tarih, 32503. 
sayı ile kendi iline, Konya'ya tayin edilmiş midir? Edilmişse Güneydoğuya giden öğretmenlerimi
ze haksızlık olmuyor mu? 

Soru 2. Rize ve benzeri illerimizde öğretmen açığını kapatmak için çoğunlukla o yöre çocuk-
lannı kendi illerinde görevlendirmek faydalı olmaz mı? 

T.G. 
Millî Eğitim Bakanlığı 21.11.1994. 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.003.01.00-022/2967 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Genel Sekreterliğinin 20.10.1994 gün ve Kan.Kar.Md. 7/5195-11343-42256 sa

yılı yazısı. 
Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in "Rize ilinde öğretmen açığı olduğu iddiasına" ilişkin 

soru önergesi incelenmiştir. 
1. 1993 yılı atama döneminde bilgisayarla çekilen kura sonucu Rize ili emrine atanan Türkçe 

ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Tuba Dikilitaş, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun de
ğişik 76 ncı maddesi gereğince yeniden atama yapılacak iller arasında bulunan Konya ili emrine 
alınmıştır. 

2. Öğretmen atamaları; Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama 
ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, öğretmenlerin ülke düzeyinde adil ve den
geli dağılımının sağlanması esas alınarak yapılmaktadır. Öğretmenlik görevine ilk defa atanacaklann 
görev yerleri de ihtiyaç bulunan illeri kapsayacak şekilde kura sonucuna göre yapılmaktadır. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
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24. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Antakya-Samandağ ve Arsuz çevre yollarına ilişkin so
rusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu 'nun yazılı cevabı (7/5204) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanının Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
için gereğini arz ederim. 

Fuat Çay 
Hatay 

Soru : Çevre yollarının bölgelerin gelişimi açısından önemi malûmdur. Tasarruf tedbirleri ne
deniyle bu tür projelerin savsaklanması kaygı uyandırmaktadır. Bu nedenlerle; 

1. Antakya-Samandağ çevre yolu ile ilgili gelişme ne aşamadadır? 1995 yılı yatırım progra
mındaki yeri nedir? 

2. Arsuz-Samandağ yol çalışmaları bugüne kadar hangi aşamaya gelmiştir? 1995 Ödeneği ne 
durumdadır? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 21.11.1994 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Ankara 

Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/2902 

Konu : Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M.'nin 20.10.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-5204-11355/42325 sayılı ya
zısı. 

İlgi yazı ilişiğinde alınan, Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın "Antakya-Samandağ ve Arsuz Çev
re YollarAıa dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Yatırım yönünden Karayolları Genel Müdürlüğümüze ayrılan kaynakların kısıtlı oluşu ne
deniyle, sadece yapımı devam eden projelere ödenek ayrılabildiğinden programa yeni iş alınması 
mümkün olamamaktadır. 

Ancak, önümüzdeki yıllar finansman imkânlarının yeterli olması halinde "Antakya-Samandağ 
Çevre Yolu"da yatırım programına alınarak gereği yapılacaktır. 

2. 1993 yılı yatırım programının Turistik Yollar Etüt Proje Programında, "Turistik Yörelere 
Ulaşım Yolları" global projesi detayında yer alan Samandağ-Arsuz yolu, arazinin doğal yapısından 
dolayı çok yönlü inceleme ve araştırmayı gerektirmektedir. 

Bunun için söz konusu yolun projesinin 1994 yılı içinde ihale edilmesi planlanmış ancak, ta
sarruf tedbirleri nedeniyle iş gerçekleştirilememiştir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Halil Çulhaoğlu 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 
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25. - Manisa Milletvekili Faruk Saydam 'in, valilikten izin alınarak yapılan röportaja rağmen 
hakkında soruşturma açıldığı iddia edilen bir okul müdürüne ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Baka
nı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/5208) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakam Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasın delaletlerinize arz ederim. 

Faruk Saydam 
Manisa 

21 Eylül 1994 tarihinde ATV televizyonu haber bülteninde valilikten izin alınarak Diyarbakır 
İli Çınar ilçesi Beşpınar İlkokulu Müdürü ile yapılan röportajda 1994-1995 öğretim yılına başlayan 
okulun ihtiyaçları hakkında okul müdürünün ifade etmiş olduğu eksik öğretim araç ve gereçleri ile 
ödenek yetersizliği konulu haber programı malûmunuzdur. 

Soru 1. İzin alınarak yapılan röportaja rağmen gerçekçi bir şekilde okulun eksik eğitim araç 
ve gerecinden bahseden okul müdürü hakkında soruşturma açılması doğru mudur? 

Soru 2. Resmî izne rağmen okul müdürünün Valilikçe il disiplin kuruluna sevk edilmesi hak
kında ne düşünüyorsunuz? 

Soru 3. Özellikle Güneydoğu başta olmak üzere ülkemizde tüm okullarda eğitim öğretim araç 
ve gereçlerinin eksikliği bilinmekte iken bunu ifade eden bir okul müdürünün bu gerçeği dile ge
tirmesi sebebi ile disiplin kuruluna verilmesini nasıl karşılıyorsunuz? 

/ ' . " T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 21.11.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı " 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-22/2958 

Konu: Soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 20.10.1994 gün ve Kan.Kar.Md. 7/5208-11372/42368 sayılı ya
zısı. 

Manisa Milletvekili Sayın Faruk Saydam'ın "Valilikten izin alınarak yapılan röportaja rağmen 
hakkında soruşturma açıldığı iddia edilen bir okul müdürüne" ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 

14.9.1994 tarihinde ATV Televizyonunca hazırlanan programla ilgili olarak, Diyarbakır Vali
liğinden izin onayı alınmamıştır. Bu nedenle ilgili okul müdürü Mehmet Ali Yiğit hakkında, 657 
sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre soruşturma açılmıştır. 

Sözkonusu yörede, eğitim ve öğretim yapan tüm okullarımızın araç ve gereç ihtiyaçları zama
nında temin edilmektedir. ATV özel televizyonunca çekilen bu program, gerçeği yansıtmadığı gi
bi bölgenin eğitim ve öğretimini de olumsuz yönde etkilemiştir. 

Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 
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26. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Diyarbakır-Hani-Kaledibi Köyünden iki vatanda
şın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin 
yazılı cevabı (7/5211) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi sagyılarımla arz ve talep ederim. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Sorular : 1. Diyarbakır, Hani İlçesi, Kaledibi Köyü, Diktaş Mezrasında Sait oğlu Mehmet 
Yazman ile Ali oğlu Hasan Kanet Temmuz ortalannda bölgeye Bolu'dan gelen 2 nci Bölük Komu
tanı Yüzbaşı Serdar Erdinç tarafından evlerinden alınmış ve bugüne kadar ailelerine hiçbir bilgi ve
rilmemiştir. Bu iki vatandaşımız şimdi nerededirler? 

2. İstanbul'da triko işleriyle meşgul olan bu kişilerin aile efradına durumları hakkında bilgi 
verilmiş midir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 16.11.1994 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

HRK: 7504-1277-94/ASYŞ.Ş.ŞİK.(10951) 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 20 Ekim 1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5211 -

11380/42381 sayılı yazısı. 
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın Diyarbakır-Hani-Kaledibi Köyünden iki vatandaşın gü

venlik güçlerince götürüldüğü iddiası ile ilgili vermiş olduğu soru önergesi incelenmiştir. 
1. Hani ilçesi, Kaledibi Köyü, Diktaş Mezrasından Ali oğlu, 1955 doğumlu Hasan Kanat; 

PKK terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçundan 22.12.1992 tarihinde gözaltına alınmış 
ve sorgulaması tamamlandıktan sonra sevk edildiği Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesince tu
tuklanmış ve 4.3.1993 tarihinde tahliye olmuştur. 

, 2. Güvenlik güçlerince gözaltına alındığı iddia edilen, aynı yerden Sait oğlu, Mehmet Yaz-
man'ın, herhangi bir nedenle gözaltına alınmadığı, bu nedenle hakkında bilgi elde edilemediğini, 
bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

27.- Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, bazı ilçelerimizin yol, su, kanalizasyon ve kredi so
rununa ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/5212) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanlığına vekalet eden Sayın Fikri Sağlar tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 
Şevket Kazan 

Kocaeli 

- 2 4 3 -



B : 3 9 22 .11 .1994 

Sorular: 
1. Diyarbakır-Hani İlçesi yolu ne zaman asfaltlanacaktır? 
2. Van-Bahçesaray yolunun son 12 kilometresinin asfaltı ne zaman tamamlanacaktır? 
3. Keban Gölünde iskeleden Pertek içine giden yol ne zaman asfaltlanmış olacaktır? 
4. Pertek İlçesinin kanalizasyonu ne zaman tamamlanacaktır? 
5. Pertek İçme Suyu İhalesi ne zaman yapılacak, işe ne zaman başlanacaktır? 
6. Pertek'in Sağman Köyünde yakılan 150 ev için istenen kredi verilmiş midir, verilmişse ne 

kadar verilmiştir? 
T.C. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 17.11.1994 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Ankara 
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/2852 
Konu : Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M.'nin 20.10.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5212-11381/42382 sayılı 

• yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alman, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın "Bazı ilçelerimiz yol, su ve 

kanalizasyon sorunu"na dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1. Diyarbakır-Hani ilçesi yolunun asfalt kaplama yapımının 1995 yılında gerçekleştirilmesi

ne çalışılacaktır. 
2. Van-Çatak Bahçesaray yolu ile ilgili yapım çalışmaları devam etmekte olup, altyapısı ta

mamlanan kesimlerin de 1993-1994 yıllan arasında asfalt kaplaması yapılmıştır. Geriye kalan 10 
km.lik kesimin altyapısı ile birlikte asfalt hale getirilmesine, bütçe imkânları ölçüsünde ileriki yıl
larda devam edilecektir. 

3. Keban Gölü Feribot İskelesi-Pertek yolu 6 km. olup, bu yolun astarlı sathı kaplama onarım 
çalışmaları tamamlanmıştır. 

4,5. Pertek ilçesinin içmesuyu ve kanalizasyon işi İller Bankası Genel Müdürlüğümüzün ya
tırım programında yer almamaktadır. Ayrıca, içmesuyu ve kanalizasyon şebekesinin yapımı için 
Belediyesinin bugüne kadar herhangi bir müracaatının olmadığı görülmüştür. 

Ancak, önergede dile getirilen bu husus, müracaat olarak değerlendirilmiş olup; içmesuyunun 
önem ve önceliği düşüncesiyle gerekli etütlerin yapılması için 12 nci Bölge (Elazığ) Teşkilatımıza 
talimat verilmiştir, 

6. Bakanlığımızca yapılacak yardımlar "Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak 
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair 7269 Sayılı Kanun"la düzenlenmiştir. Kanunun, deprem 
(yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer kayması, çığ ve benzeri afetlerde, yapıları ve kamu tesisle
ri genel hayata etkili olacak derecede zarar gören veya görmesi muhtemel olduğu teknik raporlar
la belirlenen yerler için de aynı Kanun hükümlerine göre hak sahibi kabul edilerek gerekli borçlan
malarını yapan ailelere yardım yapılması hükmüne amir olması nedeniyle söz konusu yangınlar bu 
Kanun kapsamına girmemekte ve Bakanlığımızca da herhangi bir kredi verilmesi mümkün olama
maktadır. , 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Halil Çulhaoğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
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28. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceö'z'ün, okullarda öğrenci ve velilerden para alındığı 
iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/5236) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Millî Eğitim Bakam Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz ederim. 

Ahmet Feyzi İnceöz 
Tokat 

1. Okullarımızda makbuzsuz olarak "Okula Yardım" veya "Temizlik Parası" "malzeme para
sı" adı altında öğrenci veya velilerden para alınmakta mıdır? 

2. Ankara Valiliği Millî Eğitim Müdürlüğünü 26.8.1994 gün ve 000V-721 sayılı genelgesin
de 

"1994-1995 öğretim yılından itibaren öğrencilerden her ay 20 000 TL. bağış alınarak eğitim 
öğretim hizmetlerine katkıda bulunmalan kararlaştınlmıştır" denilmektedir. Bu genelgede toplanan 
bağışlar % 25 okul, % 75'de Millî Eğitim Vakfı İl ve Genel Müdürlüğü hesabına yatmlması öngö
rülmüştür. Bu çerçevede; 

a) Öğrenciler bu bağışı vermeleri mecburî midir? Bağış isteğe tabii ise; niçin genelgenin 4 ün
cü paragrafında zorunlu hale getirilmiştir. Eğer bağış isteğe tabii değil zorunlu ise bu kanunlara uy
gun mudur? - ' 

b) Millî Eğitim Vakfı denetimi nasıl yapılmaktadır? Buraya toplanacak meblağların harcan
ması ile Millî Eğitim Bakanlığı arasındaki ilişki nedir? 

c) 1994-1995 eğitim ve öğretim yılında okullarda zorunlu bağış alınmış mıdır? Zorunlu bağış 
almaktan kaç idareci hakkında işlem yapılmıştır? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 21.11.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/2955 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 20.10.1994 gün ve Kan.Kar. Md. 7/5236-11455/42549 
sayılı yazısı. 

Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Fevzi İnceöz'ün "Okullarda öğrenci ve velilerden»para alın
dığı iddialarına" ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 

1. Okullarımızda, öğrenci velilerinden rızalan dışında hiçbir şekilde para alınmamaktadır. 
Ancak, hayırsever vatandaşlar ile velilerin gönüllü bağışlan okul koruma derneklerince makbuz 
karşılığında kabul edilmektedir. 

2.' a) Bağış, zorunlu değil isteğe bağlıdır. Bu nedenle de kanunlara aykırı herhangi bir husus 
bulunmamaktadır. 
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b) Millî Eğitim Vakfının denetimi, hem genel kurul tarafından hem de genel kurulca oluşturu
lan Denetim Kurulu tarafından, periyodik olarak da Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişlerince ya
pılmaktadır. 

Toplanan bağışlar, Millî Eğitim hizmetlerinin yürütülmesi sırasında doğan ihtiyaçların karşı
lanması için harcanmaktadır. 

c) 1994-1995 öğretim yılında, zorunlu bağış konusunda Bakanlığımıza ulaşmış bir şikâyet 
yoktur. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
29. -Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir-Ankara karayoluna ilişkin sorusu ve 

Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/5238) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması için gereğini saygı ile arz ederim. 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Sorulanın: 
L Nevşehir-Ankara karayolu halen Nevşehir-Aksaray güzergâhı olarak kullanılmaktadır. Bu 

güzergâhın mesafenin kısalması için değiştirilmesi düşünülmekte midir? 
2. Şayet düşünülüyorsa yeni yol güzergâhı nerelerden geçecektir. Bu yol programa alındı mı, 

ne kadar ödenek ayrıldı? 
3. Şayet böyle bir güzergâh düşünüldü ise daha önce düşünülen güzergâhta bir değişiklik ya

pıldı mı? 
T.C. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 21.11.1994 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Ankara 
Sayı •': B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/2906 
Konu : Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın yazılı soru önergesi. . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M.'nin 20.10.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5238-11474/42599 sayılı 

yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alman, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın "Nevşehir-Ankara Kara-

yolu"na dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu yolun ulaşımı halen Nevşehir-Aksaray-Şereflikoçhisar-Ankara ve Nevşehir-Hacı-

bektaş-Kırşehir-Kırıkkale-Ankara güzergâhlarından sağlanmaktadır. Anılan yolun Ankara-Kulu 
kavşağı arasında üst yapı iyileştirme çalışmaları devam etmekte olup, bu proje içerisinde Ahiboz 
Geçişi de değiştirilecektir. 

Bunun dışında mesafe kısaltımına yönelik başka bir güzergâh düşünülmemektedir. 
Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Halil Çulhaoğlu 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 
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30. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Kocaeli-Merkez-Kullar Köyünde öldürülen bir 
şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/5242) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletleriniz saygılarımla arz ve talep ederim. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Sorular: 

1. 27 Mart seçimlerinden sonra seçimi kaybetmekten dolayı kinlenerek Kocaeli Merkez Kul
lar Köyü Vezir Çiftliğinde oturan Ziya Cinemre isimli Refah Partiliyi yakını Abdürrahim Aslanka-
ya'ya vurduran Mustafa Aslankaya hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? 

2. Cinayeti işleyen Abdürrahim Aslankaya bugüne kadar neden yakalanmamıştır? 

3. Abdürrahim Aslankaya suçsuz ise neden firardadır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 16.11.1994 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

HRK: 7504-1281-94/ASYŞ.Ş.ŞİK.(10955) 

Konu : Yazılı soru önergesi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 20 Ekim 1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5242-
11478/42603 sayılı yazısı. 

Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Kocaeli-Merkez-Kullar Köyünde öldürülen bir vatan
daşla ilgili olarak vermiş olduğu soru önergesi incelenmiştir. 

1. 23.6.1994 günü saat 11.30 sıralarında Mustafa Cinemre ve kardeşi Ziya Cinemre 41 ES 632 
plakalı oto ile Kullar Kasabasından İzmit şehir merkezine seyir halinde iken, Vezir Çiftliği, okul 
kavşağına geldikleri sırada, Osman oğlu, 1957 D.lu Abdürrahim Aslankaya ile suç ortağı olduğu 
tespit edilen Mustafa oğlu, 1966 D.lu Hayrettin Es isimli sanıklar tarafından kurşunlanmıştır. 

2. Olayda Ziya Cinemre ile Mustafa Cinemre yaralanmış, kaldırıldıkları İzmit Devlet Hasta
nesinden Ziya Cinemre vefat etmiş, Mustafa Cinemre ise ameliyat edilerek tedvasi sonucunda ta
burcu edilmiştir. 

3. Olaya müteakip her iki sanık firar etmiş, olay yerinde (3) adet 7.65 mm. çaplı boş kovan ile 
maktulün otosunun içinde (2) adet aynı çaplı boş kovan elde edilmiştir. Olayla ilgili yapılan tahki
katta, eski aile dostları olan Aslankaya ile Cinemre Ailesinin, ayrı siyasî görüşte olmaları nedeni 
ile münakaşa sonucu kavga ettikleri* 16.6.1994 tarihinde Mustafa Aslankaya'yi,~Ziya Cinemre, 
Mustafa Cinemre, Zeki Cinemre ve Mustafa Akyüz tarafından (20) gün iş ve gücünden kalacak şe
kilde darp ettikleri ve sonuçta olayın mahkemeye intikal ettiği tespit edilmiştir. 
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4. Samk Abdurrahim Aslankaya, abisinin dövülmesini içine sindiremeyerek suç ortağı Hay
rettin Es ile birlikte, adı geçen mağdurlara pusu kurup, silahla ateş ederek, olayı müteakip firar et
mişlerdir. Firarilerin yakalanabilmeleri için özel ekipler oluşturulmuş ve sanıklardan Hayrettin Es 
tutuklanmıştır. 

5. Diğer sanık Abdurrahim Aslankaya hakkında, Kocaeli Ağırceza Mahkemesince adam öl
dürmek ve yaralamaktan gıyaben tevkif müzekkeresi çıkarılmış olup, yakalanması için tüm güven
lik güçlerine teleks çekilmiş ve çalışmalara başlanmıştır. (2 adet valilik onaylı görev belgesi) 

6. Olayla ilgili olarak; sanık Abdurrahim Aslankaya'nın öldürme ve yaralama olayını azmet
tirdiği şeklindeki iddialar delillendirilememiştir. Abdurrahim Aslankaya yakalandığında konunun 
açıklığa kavuşacağı, çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

T.C. 
Kocaeli İli . 17.10.1994 

Emniyet Müdürlüğü 
Sayı: B.05.1.EGM.4.41.00.11 

Konu: Onay 

Valilik Makamına 
Kocaeli 

İlimizde meydana gelen faili meçhul ve faili firarda bulunan olayların, sanıklarının tespiti ve 
yakalanabilmeleri amacı ile Asayiş Şube Müdürlüğü, Ağır Suçlar Büro Amirliği bünyesinde olmak 
kaydıyla, 15/65871 yaka ve sicil sayılı Komiser Oktay Durmuş, 730/63511 yaka ve sicil sayılı po
lis memuru Mecnun Şahin, 799/120327 yaka ve sicil sayılı polis memuru Hayri Arı, 1502/129649 
yaka ve sicil sayılı polis memuru Maksût Karahan, 212/1344028 yaka ve sicil sayılı polis memuru 
Ahmet Ünal'dan oluşan istihbarat birimi kurulması uygun görülmüştür. 

İlimizde suç işleyip, ilimize komşu bulunan İstanbul, Bursa, Sakarya ve Bolu illerine ve ilçe
lerine kaçıp gizlenen faili meçhul olayların sanıklarının tespiti ve faili firarda bulunan olayların fi
rari sanıklannın yakalanabilmeleri için, yukarıda yaka, sicil ve isimleri yazılı istihbarat ekibinin 
17.10.1994 ile 1.11.1994 tarihleri arasında, zaman zaman bu illere gönderilmeleri uygun görülmüş 
ise de, 

Gereği tensiplerinize arz ederim. 

Ziya Kırpar 
Emniyet Müdürü Adına 

2. Sınıf Emniyet Müdürü 
Emniyet Müdür Yardımcısı 

U Y G U N D U R 
17.10.1994 

Emre Ayman 
Vali Yardımcısı 
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T.C. 
Kocaeli İli 22.9.1994 

Emniyet Müdürlüğü 
Sayı: B.08.1.EGM.4.41.00.11/591 

Konu: Onay 

Valilik Makamına 
Kocaeli 

İlimizde meydana gelen faili meçhul ve faili firarda bulunan olayların, sanıklarının tespiti ve 
yakalanabilmeleri amacı ile Asayiş Şube Müdürlüğü, Ağır Suçlar Büro Amirliği bünyesinde olmak 
kaydıyla, 15/65871 yaka ve sicil sayılı Komiser Oktay Durmuş.l 147/74494 yaka ve sicil sayılı po
lis memuru Bekir Gümüştaş, 49/76892 yaka ve sicil sayılı polis memuru Orhan Karadeniz, 
1502/129649 yaka ve sicil sayılı polis memuru Maksût Karahan ve 799/120327 yaka ve sicil sayı
lı polis memuru Hayri An'dan oluşan istihbarat birimi kurulması uygun görülmüştür. 

İlimizde suç işleyip, ilimize komşu bulunan İstanbul, Bursa, Sakarya ve Bolu illerine ve ilçe
lerine kaçıp gizlenen faili meçhul olayların sanıklarının tespiti ve faili firarda bulunan olayların fi
rari sanıklarının yakalanabilmeleri için, yukarıda yaka, sicil ve isimleri yazılı istihbarat ekibinin 
23.9.1994 ile 10.10.1994 tarihleri arasında, zaman zaman bu illere gönderilmeleri uygun görülmüş 
ise de, 

Gereği tensiplerinize arz ederim. 

Ziya Kırpar 
Emniyet Müdürü Adına 

2. Sınıf Emniyet Müdürü 
Emniyet Müdür Yardımcısı 

U Y G U N D U R 
22.9.1994 

Emre Ayman 
Vali Yardımcısı 

37. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Bilecik'e bağlı köylerde görülen hırsızlık olayları
na ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/5251) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Bilecik Valiliği bünyesindeki köylerde büyük çaplı hayvan hırsızlıkları vukuu bulmak
tadır. Bu hırsızlık olaylarıyla ilgili ne gibi bir önlem alınmıştır. 

Soru : 1991 yılından bu yana hangi köylerde ne kadar hırsızlık olmuştur? Bu hırsızlıklarda 
maddî zarar ne kadardır? 

Soru : Bu hırsızlıkların, merkez ilçe dahil bütün ilçelere bağlı köylerin hangilerinde meydana 
geldiğini bir liste halinde verebilir misiniz? 
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T.C. 
İçişleri Bakanlığı 16.11.1994 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

HRK:7504-1280-94/ASY.Ş.ŞİK.(10954) 
KONU : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 20 Ekim 1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5251-
11488/42614 sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İline bağlı köylerde meydana gelen hayvan hır
sızlığı olaylarına ilişkin vermiş olduğu soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bilecik çevresinde meydana gelen hayvan hırsızlıklarının önlenebilmesi için; güvenlik güç
lerince yollarda, gece ve gündüz yaya ve motorlu devriyeler çıkartılarak hayvan nakillerinin sürek
li kontrolü yapılmaktadır. 

2. Hayvancılıkla uğraşan sürü sahipleri ile ilgili, köy muhtarlıklarına; 
a) Hayvanların çobansız ve başıboş bırakılmaması, 

b) Hayvanlara çan takılması, ağılların meskun mahallere yapılarak bir bekçinin bulunması, 
c) Çoban köpeği beslenerek, bölgede görülen şüpheli yabancı şahıs ve araçların anında Jandar

ma İmdat (156) telefonuna bildirilmesi, 
d) Geceleri ağıların kontrol edilmesi hususları tebliğ edilerek gerekli tedbirler aldırılmaktadır. 
3. Bilecik İlinde meydana gelen hayvan hırsızlıklarının ilçelere göre dağılımı ile oluşan mad

dî zarar miktarı ve konu ile ilgili diğer bilgilerin EK-A'da sunulduğunu arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 
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BtLECtK tL J.K.LIĞI SORUMLULUK BÖLGESİNDE 1991-1994 YILLARI ARASINDA MEYDANA GEL 

SIRA 
NO : 
1. 
2. 
3. 

• 4 . 
5. 
6. 
7. 
8. 

' 9. 
a ıo. ' 11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

İLÇESİ : 
İL MERKEZ 
İL MERKEZ 
İL MERKEZ 
İL MERKEZ 
İL MERKEZ 
İL MERKEZ 
İL MERKEZ 
İL MERKEZ 
OSMANELİ 
OSMANELİ 
OSMANELİ 
OSMANELİ 
BOZÜYÜK 
SÖĞÜT 
SÖĞÜT 
SÖĞÜT 

KÖYÜN ADI : 
PELİTÖZÜ 
ULUPINAR 
PELİTÖZÜ 
ÖRENKÖY 
BEYCE 
NECMİYE 
KEPİRLER 
VEZİRHAN 
SELİMİYE 
DÜZMESE • 
OĞULPASA 
DÜZMESE 
ÇAYDERE 
OLUKLU 
YEŞİLYURT 
BORÇAK 

TOPLAM HAYVAN HIRSIZLIĞI MİKTARI 
ÇALINAN HAYVAN MİKTARI 
BULUNAN HAYVAN MİKTARI 
FAİLİ 
FAİLİ 

YAKALANAN OLAY MİKTARI 
YAKALANAMAYAN OLAY MİKTARI 

TOPLAM MADDÎ ZARAR 

OLAY TARİHİ : 
05.06.1991 
24.07.1991 
14.08.1992 
13.07.1993 
27.09.1993 
27.03.1994 
13.08.1994 
02.10.1994 
26.10.1991 
16.08.1992 
06.10.1992 
09.07.1993 
19.09.1993 
23.12.1993 
10.08.1994' 
16.08.1994 

16 
864 
107 
9 
7 

1.320.500.OOC 

ÇALINAN HAYVAN 
MİKTARI : 
24 (Küçükbaş) 
1 (Büyükbaş) 

69 (Küçükbaş) 
81 (Küçükbaş) 
90 (Küçükbaş) 
46 (Küçükbaş) 
43 (Küçükbaş) 
55 (Küçükbaş) 
1 (Küçükbaş) 

SANIK HAYVANLARI 
93 (Küçükbaş) 
16 (Küçükbaş) 
70 (Küçükbaş)ı 
80 (Küçükbaş) 
56 (Küçükbaş) 
185 (Küçükbaş) 

1.-TL. 

BULUNAN HAYVAN 
MİKTARI : 

_ 
-
-
81 

- • 

-
-
-
- .' 

ÇALARKEN YAKALANDI 
-

• -

-
26 
-
-
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32. - Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya 'nın, Tunceli'de güvenlik güçlerince yapılan 
operasyonlar sırasında bazı köylerin yakıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5252) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep ediyo
rum. 5.10.1994 

Saygılarımla. 

V. Sinan Yerlikaya 
Tunceli 

1. Tunceli yöresinde güvenlik güçlerinin yaptıkları operasyonlar tüm hızıyla sürmektedir. An
cak, yapılan bu operasyonlarda yasa dışı örgüt mensuplarından ziyade teröre bulaşmamış, olayları 
tasvip etmeyen sade vatandaş etkilenmekte ve büyük zararlar görmektedir. Şöyleki Ovacık ilçesin
de 01-05.10.1994 günleri arasında yapılan operasyonlarda şu ana kadar toplam 13 köy âdeta hari
tadan silinmiş, köylerde oturan vatandaşların tüm evleri yakılmış ve vatandaş ilçe merkezine sığın
mış vaziyettedir. Özellikle Bolu ve Kayseri'den gönderilen hava indirme kornonda tugaylarının 
yaptığı bu operasyonlar sonuçta saf ve olaylarla ilgisi olmayan vatandaşlarımızın evsiz-barksız kal
masına neden olmuştur. Yukarıda da söylediğim gibi şu ana kadar Ovacık İlçesine bağlı 13 köy ya
kılmış ve buralardaki vatandaşlar ilçe merkezine sığınmış durumdadırlar. 

Bu durum dünyanın hiçbir yerinde görülmüş değildir. Maddî konumdan zaten durumu fakir 
olan bu insanların evlerini ve eşyalarını yakmakla, zoraki göçe sevketmekle halledilen ne olacak
tır anlayamıyorum. 

Bir hukuk devleti olan Türkiye'de bu tür uygulamalara girmekle terörü önleyebilecek misiniz? 
2. Evleri ve eşyaları yakılan vatandaşlara ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz? Bunları kaldıkla

rı yerlerde iskâna tabi tutmayı istiyor musunuz? 
3. Yasalar karşısında görevini kötüye kullanıp açıkça suç işleyen ilgililer hakkında bir soruş

turma açacak mısınız? 
4. Güvenlik güçlerinin bu tür (yakma-yıkma gibi) operasyonları ne zaman son bulacaktır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 16.11.1994 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

HRK: 7504-i279-94/ASYŞ.Ş.ŞİK.( 10453) 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 20 Ekim 1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5252-

11495/42629 sayılı yazısı. 
Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli ilinde güvenlik güçlerince yapılan 

operasyonlar sırasında bazı köylerin yakıldığı iddiasına ilişkin vermiş olduğu soru önergesi ince
lenmiştir. 

1. Tunceli ili 1993 yılı başından itibaren PKK terör örgütü tarafından "pilot bölge" olarak ilan 
edilerek, 
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â) Arazi yapısının son derece sarp, engebeli ve ormanlık olması, 

b) Kutu deresi, Ali boğazı gibi çok sarp ve derin vadilerden oluşan yörelerde yerleşim yerle
rinin bulunmaması, 

c) ti nüfusunun yaklaşık % 90'ınm Alevî, % 10'unun Sünnî vatandaşlardan oluşması nedeni 
ile mezhep ayırımı konusunun sürekli biçimde istismar edilebileceği değerlendirilerek, terör örgü
tünce bu yöreye özel önem atfedilmiş, bölge halbmn etkin çabalarla, örgüt lehine güvenlik kuvvet
leri ile karşı karşıya getirilebileceği sonucuna varılmış, 

d) 2 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen Sivas olaylarının sonuçlarından, örgüt lehine ya
rarlanmak amacıyla; Alevî ve Sünnî vatandaşların birarada bulundukları Pertek, Çemişgezek, Ke
maliye ilçelerinde Sünnî vatandaşların oturdukları Başbağlar, Sağman, Ulukale gibi köylere bas
kınlar yapılarak toplu katliam türü eylemler gerçekleştirilmiştir, 

2. PKK terör örgütünce sözde Dersim eyaleti olarak belirlenen ve Sivas, Erzincan, Bingöl, 
Elazığ illerinin bir bölümü ile Tunceli ilinden oluşan bölgeye, Tunceli kökenli olduğu için eyalet 
sorumlusu olarak gönderilen ve eski TİKKO'cu Dr. Baran kod adlı terörist Müslüm Durgun'un ça
baları ile PKK lehine gelişmeler yaratılmaya çalışılmış, 

Ancak; 1993 yılında güvenlik güçlerinin almış olduğu etkin önlemler nedeni ile terör örgütü 
amaçladığı hedeflere ulaşamamış, bunun üzerine sözde eyalet sorumlusu Dr. Baran kod adlı terö
rist Müslüm Durgun eylemsizlikle itham edilerek örgütçe öldürülmüştür. 

3. PKK tarafından sözde eyalet sorumluluğuna getirilen Ekrem kod adlı terörist Hıdır Sarıka-
ya'da Pülümür ilçesinde yürütülen operasyonda (24) PKK teröristinin güvenlik güçlerince öldürül
mesinden sorumlu tutularak örgütçe ortadan kaldırılmıştır. Tunceli kökenli iki sözde eyalet sorum
lusunun terör örgütünce öldürülmesi sonrasında yöre halkınca örgüte yönelik bir soğukluğun ya
şanması nedeni ile terör örgütü özel önlemler geliştirmek istemiş, bu nedenle; 

a) Sözde eyalet sorumluluğuna Bingöl'den (farklı mezhepten) Zeynel kod adlı terörist Celal 
Barak getirilmiştir. 

b) Sözde Serhat, Erzurum ve Dersim eyaletleri koordinatörlüğüne "Kuzey Savaş Cephesi" adı 
altında yeni bir yapılanma planlanmış ve sorumluluğu Parmaksız Zeki kod adlı terörist Semdin Sa-
kık'a verilmiştir. 

e) Böyle bir oluşumla Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt gibi yeni sahalara yönelik açı
lımların Tunceli'den yapılması planlanmıştır. 

d) Yerli halktan örgüte katılımların giderek azalması ve Güneydoğu Anadolu'da güvenlik 
güçlerince yürütülen kapsamlı operasyonlar nedeni ile o yöreden Tunceli İline terörist aktarılması 
yoluna gidilmiştir. 

Belirtilen bu nedenlerden dolayı, özellikle 1994 Ağustos ayından itibaren Tunceli'de olayla
rın yoğunlaştığı gözlenmiştir. 

4. Bölgede; yol kesme, kırsal alanda elektrik ve telefon hatlarının kesilmesi gibi riski az ey
lemlerin yanısıra karakol basmaya teşebbüs, köy baskını gibi eylemlerle korkutma ve sindirme po
litikası yeniden uygulanmaya konulmaya çalışılmıştır. 

5. Bu arada, Çemişgezek İlçesi, Ulukale Köyüne yapılan baskında yaşlan (60)'in üzerinde (7) 
vatandaşımız; okulların açılacağı 11 Eylül'de Mazgirt ilçesi, Dankent Beldesinde (6) öğretmeni
miz, 1 Ekim gecesi Ovacık, Mercan Baraj ve HES koruma karakolu emniyet timlerine yapılan sal-
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dırıda (8) Erimiz şehit edilmiştir. 20 Eylül 1994 tarihi itibarı ile güvenlik güçlerince özel önlemler 
alınmış ve kapsamlı operasyonlar gerçekleştirilmiş ve halen devam edilmektedir. Bu bağlamda; 

a) Öncelikle Kutu Deresi bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, sözde eyalet sorumlusu 
Zeynel kod adlı terörist Celal Barak ve orta karargah sorumlusu Felat kod adlı terörist Abdulhadi 
Bilgiç, beraberindeki (16) teröristle birlikte silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiş, çok sayı
da doğal-yapay sığınak bulunmuştur. 

b) Mazgirt ve Nazimiye ilçeleri arasında kalan ve Kıl Deresinde odaklasan operasyon sırasın
da (8) terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. 

c) Pülümür ilçesinde düzenlenen operasyonlarda (4) terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. 
d) Pülümür, Nazimiye, Mazgirt ilçeleri ile kırsal alanlarında yürütülen kapsamlı operasyonlar 

sonrasında terör örgütünün Munzur Dağlarına ve Hozat ilçesi ile Ovacık ilçesi arasındaki orman
lık alana kaçtıkları değerlendirilerek Ekim ayı başında bu yörede operasyonlara başlanmıştır. 

6. Ovacık ilçesi kırsal alanında Tepsili ve Eğrikavak Köyleri ormanlık alanında teröristlerle 
sıcak temas sağlanmış; tespit edilen bazı komların yakınlarında yapılan aramada bol miktarda as
kerî kamuflaj elbiseleri ve botlar elde edilmiştir. Ayrıca bulunan yapay ve doğal sığınaklarda pat
layıcı madde, yiyecek ve ilaçlara rastlanmıştır. 

7. Çok miktarda askerî kamuflaj elbisesi elde edilen Tepsili ve Eğrikavak köyleri yakınların
da, güvenlik güçlerine hâkim sırtlardan açılan ateş sonucunda kurulan sıcak temas sırasında çevre
de bulunan kuru otlar tutuşmuştur. Teması devam ettirmek maksadıyla teröristleri takip eden gü
venlik güçleri köyler civarını terk etmişlerdir. İlk temastan yaklaşık olarak 3 saat sonra amlan köy
lerde yangın olduğu havadan tespit edilmiştir. 

8. Devam eden operasyonlar sırasında köylerin veya ormanların güvenlik güçlerince yakılma
sının, birliklerin güvenliğini (yangının görüş, zaviye ve mesafelerinin değişmesi açılarından) tehli
keye düşüreceği dikkate alındığı takdirde mantıklı bir yaklaşım olarak değerlendirilmeyecektir. 

9. Operasyonların başlangıcından itibaren, milletvekilleri ve Ovacık Belediye Başkanı tara
fından Tunceli Valiliğine; köylerin, ev ve eşyalarının yakıldığı yolunda kendilerine başvurular ol
duğu bildirilerek, Tepsili, Eğrikavak, Kuşluca, Bilgeç, Ergazi, Halıtpmar, Otlubahçe, Yazıören, 
Mollaaliler, Salıverdi, Yarımkaya, Cevizlidere, Karataş köylerinin adı verilmiştir. Ancak, belirtilen 
köylerden sadece Tepsili ve Eğrikavak köylerinin güvenlik güçlerince icra edilen operasyon saha
sı içinde olduğu tespit edilmiştir. Operasyon sahası içinde kalan Bilgeç, Halitpınar, Ergazi, Kuşlu
ca ve Otlubahçe köylerine güvenlik güçlerinin ulaşması başvurulardan sonra olmuştur. Diğer Ka
rataş, Cevizlidere, Yazıören, Mollaaliler, Yarımkaya ve Salıverdi köyleri ise planlanan ve icra edi
len operasyon bölgesinin dışında olup buralara askerî birlik girmemiştir. Ayrıca devam ed en ope
rasyonlar ve arazi şartları nedeni ile köy ve mezralara gidilerek gerçekçi bir tespit yapılmamıştır. 

10. Elde edilen terörist ifadelerinden, örgütün kendilerine köy yakmaları konusunda jtalimat 
verildiği ve bu yönde uygulamalar gerçekleştiği anlaşılmıştır. Bu konuda; 

a) Operasyonda sıkışan teröristleri baskıdan kurtarmak amacıyla örgütçe yangın çıkarıldığı, 
b) Bunların güvenlik güçlerine mal edilmesi yolunda propaganda yapılarak, halkın örgüt le

hine davranışlar içerisine girmesinin hedeflendiği, 
c) Teröristlerin, yiyecek temini için baskı yaptığı köylülerin bunalması nedeni ile göçmek is

temelerine karşın, terör örgütünce yasaklaması sonrasında, operasyonları fırsat bilen bazı köylüle
rin bölgeyi terk ettiği, 
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d) Terör örgütünce göç edenlerin cezalandırılması amacıyla boşalan evlerin teröristler tarafın
dan yakılabileceği, 

e) Özellikle yörede gemenlik iddiasında bulunan TİKKO ve PKK örgütlerinin çekişmelerine 
sahne olan köylerde, bu örgütlerin karşı örgüt sempatizanı konumundaki köyleri cezalandırmaları
nın söz konusu olabileceği, 

f) Kamuoyunun güvenlik güçleri aleyhine oluşturulması ile operasyonların durdurulmasının 
hedeflendiği değerlendirilmektedir. 

11. Güvenlik güçlerince terörle mücadelenin doğasında var olan sıcak çatışmalar sırasında 
oluşan yangınlar dışında kasıtlı bir biçimde ev, eşya veya köy yakılması söz konusu değildir. 

12. 20 Eylül-31 Ekim 1994 tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda toplam (125) terörist 
ölü olarak ele geçirilmiş, yakalanan teröristlerin ifadelerine göre bu rakam (172)'dir. Aynı dönem
de (23) terörist güvenlik güçlerine teslim olmuş, (5) terörist sağ olarak yakalanmıştır. Bu dönem 
içerisinde (134) İçişi yardım yataklık yaptıkları için gözetim altına alınarak (118)'i C. Savcılıkları
na sevk edilmiş, bunlardan (44)'ü tutuklanmış, (16)'sının işlemi henüz sonuçlanmamıştır. Yine bu 
dönem içerisinde (300)'ün üzerinde yapay ve doğal yeraltı sığınağı bulunmuş ve imha edilmiştir. 
Buralardan elde edilen malzemelerin listesi Ek-A'da sunulmuştur. 

13. Tunceli'nin genel olarak çok olumsuz olan arazi yapısının en sarp ve ıssız yerlerinde bu
lunan bu sığınak ve barınakların yapılması, bu noktalarda elde edilen malzemelerin taşınması, yö
re halkından bazılarının yardımı olmaksızın gerçekleştirilmesi mümkün görülmemektedir. 

14. Operasyonlar sırasında, köylerinin yakıldığı iddiası ile ilçe merkezine intikal eden ailele
rin yanısıra, terör olgusundan yıldığı için operasyonları fırsat bilerek çok sayıda aile de evlerinin 
yıkıldığı iddiasında bulunmadan göç etmek durumunda kalmışlardır. Ancak, her geçen gün göçün, 
biraz da devlet yardımından yararlanmak amacıyla giderek artması dolayısıyla, sorunun büyüme
sine neden olmaktadır. 

15. Göç nedeni ne olursa olsun, konu ile ilgili olarak günümüze değin Ovacık Kaymakamlı
ğına (325) hane başvuruda bulunmuş olup, yaklaşık (1 500) nüfusu kapsamaktadır. Bu aileler; 

a) İlçede yapımı tamamlanmış (36) afet (deprem) konutuna, 

b) Acil olarak barınacak hale getirilen ikinci dilim (36) afet konutuna, 

c) Eski lise binası ve boş olan resmî daire lojmanlarına, 
d) Eşyasız olarak gelenler hastahane binasına, geri kalan kısmı Ovacık'taki akrabalarının ya

nına yerleştirilmiştir. 

16. Erzincan ilinde boş olarak bulunan 42 m. karelik prefabrik afet konutlarının geçici olarak 
sorunun çözümüne katkıda bulunacağı değerlendirilerek, 80 dönüm hazine arazisi tespit edilerek 
düzeltilmiş ve vaziyeti planı hazırlanmıştır. (35 ) adet prefabrik konut Ovacık'a nakledilerek mon
taj işlemi tamamlanmıştır. Prefabrik konutların kuruluşunun tamamlanması ile Ovacık'a göç eden 
ailelerin sonmlarınm geçici yerleşim bölümü çözümlenmiş olacaktır. Ayrıca; ilçe merkezine göç ed 
en ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılamak için gerek bölge valiliğince, gerekse Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfınca ilçeye 1,5 milyar TL. nakit gönderilmiştir. 

17. Operasyonlar sırasında evlerin yakıldığı iddiasında bulunanlar, bu iddialarını Ovacık C. 
Savcılığına intikal ettirmişlerdir. Bu suretle konu ile ilgili olarak C. Savcılığınca gerekli tahkikat 
sürdürülmektedir. 
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- 18. Güvenlik güçlerini operasyonlarına son verilmesi sözkonusu olmayıp, terör örgütleri orta
dan kalkana kadar devam edecektir. Güvenlik güçlerinin orada bulunmasının nedeni, terör örgütle
rinin mevcudiyeti, yuvalanması ve giriştikleri eylemlerdir. Güvenlik güçlerinin görevi ve hedefi te
rör örgütleri ve bunları yardımları ile destekleyen, barındıran yerel işbirlikçiler ile yardım ve yar
dakçılarıdır. Bunlar dışında kalan sivil vatandaşlar hiçbir zaman güvenlik güçlerinin hedefi olma
mış ve olmayacaktır. Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

•Ele Geçen Diğer Malzemeler 

Miktarı 
S .No Malzemelerin Cinsi . (Adet) Düşünceler ___ 

11 
59 

6 

56 
51 

' . ' • 2 • • • • ' 

• 1 • • • 

4 
3 

28 

' 2 5 

.5 
• 40 
50 kg. 

600 kg. 
20kg. 
60 İt. 
30 İt. 

Yaklaşık 
I 000 Adet 

30 kg. 
13 top 
25 kg. 
52 kg. 

1 kg." 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

Soba 
Hedik 
Balta 
Kürek 
Kazma 
Tel makası 
El hızarı 
Testere 
Dikiş makinesi 
Gemici Feneri 
El feneri 
Tüp 
Çakmak tüpü 
Çivi 
Tüfek temizlik yağı 
Motor yağı 
Gaz 
Benzin 
İlaç 

Steril pamuk 
Naylon 
Sigara 
Tütün 
Sigara kağıdı 

Kan dondurucu çoğunlukta 

- 256 -



T.B.M.M. B : 3 9 22 .11 .1994 0 : 4 

Ele Geçen Yiyecek Maddeleri 
Besleme Kapasitesi 

S. 
No. 

1 
2 

3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

S. 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

ADI 
Un 
Kahvaltı 
A. Çay 
B. Peynir 
C. Bal 
D. Şeker 
Kuru yiyecekler 
A. Pirinç 
B. Bulgur 
C. Makarna 
D. K. Fasulye 
E. Mercimek 
F. Nohut 
Yağ 
K. Biber 
Tuz 
Salça 
Kavurma 
Helva 

Miktarı 
(Kg) 

38 650 

205 
54. 
70 

1050 

843 
1 117 

325 
478 

1 557 
498 
998 
170 

1440 
128 
15 
40 

Malzemelerin Cinsi 
Parka 
İç çamaşırı 
Bot 
Yağmurluk 
Ayakkabı 
Elbise 
Kar elbisesi 
Mont 
Eldiven 
Kar başlığı 
Kazak 
Palaska 
Yorgan 
Yatak 
Kilim 
Uyku tulumu 
Sırt çantası 

Tutarı 
(Bin TL.) 
262 820 

18450 
4320 
9 200 

19425 
- .— 

26 976 
18 989 
3 575 

22466 
38925 
12450 
59 880 
9350 

15 840 
4736 
3000 
2480 

Günlük.-
İstih. (Gr.) 

450 

1 
50 
15 
20 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
20 
2 

20 
10 
50 

100 
Ele Geçen Giyecek Miktarı 

• 

Miktarı 
(Adet) 

16 
460 Tk. 

4 çift 
9 

450 çift 
300 

18 
21 

150 
2 

26 
40 

1 
2 

12 
3 
9 

Düşün-
Kişi/Gün" Kişi/4 ay çeler 

85 900 

205 009 
1080 
4670 

52 500 

8430 
11 170 
3 250 
4780 

15 570 
4980 

49 900 
85 000 
7 200 

12 800 
300 
400 

715 773 Çuv. 

1708 
9 

39 
437 

70 
93 
27 
40 

130 
40 

415 
708 
600 
106 

3 
4 

Düşünceler 

Askerî 

Askerî ve sivil 
Askerî 

Askerî 
Askerî 
Askerî 
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33. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Isparta-Gelendost-Yeşilköy Muhtarının dö
vülmesi olayına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/5257) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandı

rmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Dr. H. İbrahim Özsoy 
Afyon 

Isparta-Gelendost İlçesi Yeşilköy Muhtarı Mustafa Çakır köy içindeki kanalizasyon işinde ça
lışırken aynı köy halkından bir şahıs tarafından çalışmalara mani olmak için dövülmüştür. Muhtar 
gerek Valiliğe ve gerekse Cumhuriyet Savcılığına yasal haklarını aramak için müracaat etmiş ve 
kişi gözaltına alınmıştır. 

1. Kişi gözalünda iken İsparta Valisine bir Sayın Bakanın telefonu üzerine serbest bırakıldığı 
doğrumudur? 

2. Valiliğe bu konunun kapatılması için herhangi bir talimat verilmiş midir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 16.11.1994 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

HRK: 7504-1278-94/ASYŞ.Ş.ŞİK.(10952) 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 20 Ekim 1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5257-
11500/42657 sayılı yazısı. 

Afyon milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Isparta-Gelendost-Yeşilköy muhtarının dövülme
si olayı ile ilgili olarak vermiş olduğu soru önergesi incelenmiştir. 

1. 20 Eylül 1994 günü Yeşilköy'de bulunan okula ait kanalizasyon büzlerinin kırılması üze
rine köy muhtarı Mustafa Çakır büzleri kırana küfretmiştir. Aynı köyden, mahallî seçimlerden do
layı araları açık olan Ali Şahin, Mehmet Şahin ve Bayram Kılıç adlı şahıslarla münakaşa etmiş, çı
kan münakaşa esnasında muhtar başından taşla yaralanmıştır. 

2. Muhtar Mustafa Çakır, aynı gün Gelendost C. Başsavcılığına müracaat ederek şikâyetçi ol
muş ve Sağlık Ocağından (3) gün iş ve gücünden mani olur raporu almıştır. 

3. Olay sanıkları Ali Şahin, Mehmet Şahin olayı müteakip köyden kaçmışlar, daha sonra 27 
Eylül 1994 günü doğrudan C. Başsavcılığına müracaat ederek, ifadelerini vermişlerdir. Söz konu
su olayda Jandarma tarafından hiç kimse gözaltına alınmamıştır. Olayla ilgili yargılamanın Gelen-

^ dost Asliye Ceza Mahkemesinde 1994/56 sayılı hazırlık dosyası ile devam etmekte olduğunu arz 
ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

34. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapımı devam eden Konya-Antalya yoluna iliş
kin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/5260) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Halil Çulhaoğlu tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Ünal di 
Konya 

Sorular: 

Seydişehir'den geçen Konya-Antalya yolunun yavaş yapımı ve hizmete açılmasındaki gecik
me Seydişehirliler'i ve bölge halkını ümitsizliğe düşürmektedir. 

1. Gecikmenin İsparta'dan geçen yolun faaliyetiyle ilgisi var mıdır? 

2. Hali hazırda bu yolun yapımı hangi safhadadır? 

3. Bu yolun yapımı 5 Nisan kararlarından etkilenmiş midird? 

4. Bu yol ne zaman tamamlanacaktır? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 21.11.1994 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Ankara 

Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/2900 
Konu : Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi :T.B.M.M.'nin 20.10.1994 gün ve A.0İ.0.GNS.0.10.00.02-7/5260-11514/42680 sayıli ya

zısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın "Konya Milletvekili Musta

fa Ünaldı'nın "Konya-Antalya yolu"na dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelen
miştir. 

Üç ayrı şekilde ihale edilen ve yapımı süren (Konya-Karaman) Ayr.-Çavuş-Seydişehir-Akse-
ki-(Antalya-Manavgat) Ayr. yolu toplam 236 km. uzunluğundadır. Bu güzergahın 139 km.si asfalt 
sathi kaplamalı olarak bitirilmiş olup, (Konya-Karaman) Ayr, Km: 0+000 olmak üzere; 

Km: 0+000-94+000 ve Km: 118+000-142+600 kesimindeki tesviye, sanat yapıları, üstyapı, 
köprü vb. işlerin yapımı 12 737 milyon TL. keşif bedeliyle 1987 yılında ihale edilmiştir. 

- K m : 0+000-10+000arası asfalt sathi kaplamalı olarak, Km: 10+000-19+000arası temel se
viyesinde tamamlanmış ve Km: 19+000-38+000 arasının da mevcut asfalt iyileştirme çalışmaları 
yapılacaktır. 

- Km: 38+000-45+000 arasına henüz başlanamamış olup, Km: 45+000-58+000 arasının top
rak işleri bitirilmiştir. 

- Km: 58+000-64+000 arası temel seviyesinde, Km: 64+000-85+000 arası da asfalt sathi kap
lamalı olarak tamamlanmıştır. 

- Km: 85+000-94+000 arası da (Seydişehir çevre yolu) temel seviyesinde tamamlanmıştır. 
- Km: 0+000-3+600 arasının (Beyşehir bağlantısı) alttemel çalışmaları devam etmekte ve 
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Km: 118+400-142+600 arasının da asfalt sathi kaplamalı olarak yapımı tamamlanmıştır. 

- Km: 94+100-118+400 arasındaki kesimin tesviye, sanat yapıları, üstyapı vb. işlerinin yapı
mı 94 568 milyon TL. keşif bedelle 1993 yılında ihale edilmiştir. Ancak, 1994 yılında yeterli öde
nek temin edilemediği için henüz çalışmalara başlanamamıştır. 

Ayrıca, Km: 142+600-188+600 arası geçmiş yıllarda ihaleli olarak asfalt seviyesinde tamam
lanmış ve Km: 188+600-235+600 kesimindeki tesviye, sanat yapıları, üstyapı vb. işlerinin yapımı 
3 994 milyon TL. keşif bedelle 1985 yılında ihale edilmiştir. 

- Km: 188+600-197+600 arasında sanat yapısı çalışmaları sürdürülmekte olup, 
Km: 197+600-235+600 arası asfalt kaplamalı olarak tamamlanmıştır. 

1995 yılı bütçesinin çok kısıtlı olması nedeniyle adı geçen yola toplam 143 milyar TL. ödenek 
ayrılabilmiştir. 200 milyar TL. ek ödenek sağlanabildiği takdirde, 1995 yılı sonuna kadarMortaş 
Geçişi hariç asfalt kaplamalı olarak tamamlanmasına çalışılacaktır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Halil Çulhaoğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

35. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül 'ün, İstanbul 'da kaybolduğu iddia edilen bir şahsa iliş
kinsorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazdı cevabı (7/5289) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 
Abdullah Gül 

• ' Kayseri 

Soru: Sayın Fidan Güngör 11 Eylül 1994 tarihinde İstanbul Avcılar'daki evinden Güngören'e 
gitmek üzere bir ticarî taksiye binerek ayrılmıştır. Daha sonra kendisinden bir haber alınamamıştır. 
Ancak görgü tanıklarının açıklamalarına göre mezkûr şahıs yolda bilinmeyen kişilerce çevrilmiş ve 
kaçırılmıştır. 

Adlî ve idarî makamlara ailesince yapılan başvurulardan herhangi bir cevap alınamamıştır. Ev
li ve dört çocuk sahibi olan mezkûr şahsın ailesi zor durumda ve endişe içindedir. Bu kişinin aki-
betinin ne olduğunun araştırılarak tarafımıza bildirilmesini rica ederim. 

T.G 
İçişleri Bakanlığı 18.11.1994 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/293796 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 3.11.1994 gün ve Kan.Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5289-

11621/43009 sayılı yazısı. 

Kayseri Milletvekili Abdullah Gül tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan ya
zılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Önergede adı geçen Mehmet Halit kızı 1949 Diyarbakır doğumlu Fidan Güngör'ün eşi Abdul-
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fettah Güngör 1.10.1994 günü saat 10.00 sıralarında İstanbul Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Am
barlı Karakoluna müracaatla eşinin 11.9.1994 tarihinden beri kayıp olduğuna dair başvuruda bu
lunmuş olup, bu konuda gerekli araştırma ve çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

36. - Adana Milletvekili Muhammet Kaymak'ın, Futbol Federasyonu Başkanlığının ve Mer
kez Hakem Kurulunun yanlı uygulamalar yaptığı iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şük
rü Erdem'in yazılı cevabı (7/5291) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Spordan Sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim. ; 

Muhammet Kaymak 
Adana 

Ülkemizde spor geniş kitlelere ulaşan ve tüm kamuoyunun ilgi odağı olan bir konudur. Son 
yıllarda bir çok spor dalında ülkemiz sporcuları ve takımlarımız başarılar kazanmaktadır. Sporun 
her dalında yurt içinde ve yurt dışında başarıların devamını sağlamak hepimizin görevidir. Başarı
nın sağlanması ise, ilgili birimlerin başındaki yöneticilerin yetkinliği, alınan kararların objektif 
olup olmadığına bağlıdır. 

Futbol Federasyonu Başkanlığının ve Merkez Hakem Kurulunun son yıllarda aldığı taraflı ka
rar ve uygulamalar özellikle madur duruma düşen Anadolu Kulüpleri tarafından çeşitli tepkilerle 
karşılanmaktadır. Anadolu Kulüplerimiz gerek Futbol Federasyonu gerekse Merkez Hakem Kuru
lunda yıllardır sıkıntılarını çeşitli şekillerde dile getirmişlerdir. Anadolu insanının gönlündeki fut
bol sevgisi, alınan kararların yanlı olması nedeniyle kaybolmaya başlamaktadır. 

Son haftalarda oynanan Beşiktaş-Galatasaray futbol karşılaşmasında çıkan olaylar tüm özel te
levizyonlar aracılığıyla spor kamuoyuna sunulmuştur. Tribünlerin yakılması, koltukların yerlerin
den sökülerek tahrip edilmesi, sahaya koltuk parçalarının atılması tüm sporsevenlerin gözleri önü
ne serilmiştir. 

Aynı hafta Adana'da oynanan Adanademirspor-Ankaragücü karşılaşması sırasında ise birkaç 
kendinden geçmiş sporseverin yaptığı taşkınlık sonucu sahaya pet şişe atılmıştır. 

Tüm bu olaylar neticesinde Disiplin Kurulu hem Beşiktaş Futbol Kulübüne hem de Adanade-
mirspor Futbol Kulübüne eczalar vermiştir. Verilen cezalar ise; tüm spor kamuoyunun üzülerek iz
lediği İstanbul'daki olaylar neticesinde Beşiktaş Futbol Kulübüne bir maç saha kapatma ve komik 
bir para cezası verilirken, Adana'mızm güzide kulüplerinden Adanademirspor'a küçük bir olay için 
iki maç saha kapatma ve para cezası verilmiştir. 

Tüm bu değerlendirmeler ışığı altında; 
1. Futbol Federasyonu Başkanlığı ve Merkez Hakem Kurulu aldıkları kararlarda Anadolu ku

lüpleriyle, büyük kulüplere farklı uygulamalar yapılıyor mu? 
2. Adana'da çıkan olaylar İstanbul'daki olaylardan çok daha fazla mıdır ki, Adanademirspor 

Futbol Kulübüne Beşiktaş Futbol Kulübünden iki kat daha fazla ceza verilmiştir. 
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3. Bu sezon şu ana kadar izlemekteyiz ki birçok hakemlerimizde form düşüklüğü gözlenmek
tedir. Görevini yapan hakemlere olan sonsuz güven ve saygımızı da belirterek özellikle son hafta
larda form grafiği düşüş gösteren hakemlerimizden Adanademirspor futbol takımının maçlannda 
görev verilmemesi konusunda özen gösterilebilinir mi? 

4. Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından Adanademirspor Futbol Kulü
büne verilen cezanın ivedilikle yeniden gözden geçirilmesi mümkün müdür? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 22.11.1994 

Sayı: B.02.0.015.0.00.00.00-08/02908 

Konu: Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 3.11.1994 gün ve 5291-11635-43058 sayılı yazınız. 
Futbol Federasyonunun icraatları ile ilgili olarak Adana milletvekili Sayın Muhammet Kay-

mak'ın, Başkanlığınıza vermiş olduğu 7/5291-11635 sayılı soru önergesi cevaplandırılarak ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Şükrü Erdem 
Devlet Bakanı 

SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Bilgi Notu 

2.10.1994 tarihinde oynanan ve 3-1 Galatasaray takımının galibiyeti ile sonuçlanan Galatasa-
ray-Beşiktaş 1 inci Türkiye Futbol Ligi müsabakasında, Beşiktaş Kulübü taraftarlarınca sahaya ya
bancı cisim atılması ve stadda hasara neden olunması nedeniyle disiplin talimatı hükümlerine gö
re, Beşiktaş Spor Kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 13.10.1994 gün ve 994/995/9 esas, 
994-995/10 karar sayılı kararı ile Beşiktaş Spor Kulübünün Futbol Disiplin Talimatının 34/2 mad
desi gereğince bir maç saha kapatma cezası ve 20 000 000 TL. para cezası ile cezalandırılmasına 
karar vermiş, Beşiktaş Spor Kulübünün talebi üzerine dosya Tahkim Kurulunca incelenmiş, Tah
kim Kurulunun 21.10.1994 gün ve 994/122 esas, 994/1"17 karar sayılı kararı ile itiraz reddedilmiş 
olup, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararı kesinleşmiştir. 

2.10.1994 tarihinde oynanan Adanademirspor-MKE Ankaragücü 1 inci Türkiye Ligi futbol 
müsabakasında sahaya yabancı cisim atılması ve saha olayları sebebiyle Adanademirspor Kulübü 
Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevkedilmiş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 11.10.1994 
gün ve 994/995/8 esas, 994-995/9 karar sayılı kararı ile Adana Demirspor Kulübünün iki maç sa
ha kapatma ve 10 000 000 TL. para cezası ile cezalandırılmasına karar vermiş, Adanademirspor 
Kulübünün talebi üzerine dosya Tahkim Kurulunca incelenmiş, Tahkim Kurulunun 21.10.1994 
gün ve 994/120 esas, 994/118 karar sayılı karan ile itirazın reddine karar verilmiş olup, Profesyo
nel Futbol Disiplin Kurulu karan kesinleşmiştir. 

Bahsi geçen kesinleşmiş Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarının örnelderi ilişikte su
nulmuştur. 

B) Soru 1. Futbol Federasyonu Başkanlığı ve Merkez Hakem Kurulu aldıkları kararlarla Ana
dolu kulüpleriyle, büyük kulüplere farklı uygulamalar yapılıyor mu? 
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Cevap 1. Türkiye Futbol Federasyonu bünyesindeki tüm birimlerde tescilli kulüpler arasında 
farklı bir uygulama yapılmamaktadır. Tüm uygulamalar yasa, ana statü, talimatlar ve FİFA-UEFA 
kuralları çerçevesinde yerine getirilmektedir. 

Soru 2. Adana'da çıkan olaylar İstanbul'daki olaylardan çok daha fazla mıdır ki, Adanade-
mirspor Futbol Kulübüne Beşiktaş Futbol Kulübünden iki kat daha fazla ceza verilmiştir? 

Cevap 2. Adanademirspor ile Beşiktaş kulüplerine verilen cezaların gerekçeleri ilişik karar
larda açıklanmış olup, yargı mercii d urumundaki bu kurulun kararlarında bir çelişki bulunmamak
tadır. 

Soru 3. Bu sezon şu ana kadar izlemekteyiz ki, birçok hakemlerimizde form düşüklüğü göz
lenmektedir. Görevini yapan hakemlere olan sonsuz güven ve saygımızı da belirterek özellikle son 
haftalarda form grafiği düşüş gösteren hakemlerimizden Adanademirspor Futbol Takımının maç
larında görev verilmemesi konusunda özen gösterilebilinir mi? 

Cevap 3. Hakemlerin tüm futbol müsabakalarında görevlendirilmeleri talimatlara uygun ola
rak yerine getirilmektedir. 

Soru 4. Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından Adanademirspor Futbol 
Kulübüne verilen cezanın ivedilikle yeniden gözden geçirilmesi mümkün müdür? 

Cevap 4. Adanademirspor Kulübüne Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca verilen cezanın 
Tahkim kurulunun incelemesinden geçerek kesinleşmesi karşısında yeniden gözden geçirilmesi ya
sal olarak mümkün değildir. 

Not: Yazılı soruyla ilgili bilgiler dosyasındadır. 
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37. - Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez 'in, Kahramanmaraş 'in Yeniköy ve Yeni-
demir köylerindeki öğretmen açığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı ce
vabı (7/5321) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorumun yazılı olarak Millî Eğitim Bakanı tarafından cevaplandırılmasına 
delaletinizi saygıyla arz ederim. 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Soru : 1. K. Maraş merkez Yeniköy köyü 8 yıllık ilköğretim okulunda okuyan 150 civarında
ki öğrenciye 2 adet öğretmen nasıl hizmet verir? 

2. K. Maraş merkez Yenidemir Köyü Çardak obası ilkokulunda 34 öğrenci öğretmensiz kalır
ken köye gelen öğretmen merkezde 6 öğretmen kadrosu olan okula 19 uncu öğretmen olarak nasıl 
tayin edilir? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 21.11.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kumlu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/2956 
Konu: Som önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi* Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 3. İ l . 1994 gün ve Kan.Kar.Md. 7/5321-11690/43289 sa
yılı yazısı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in "Kahramanmaraş'ın Yeniköy ve Ye
nidemir köylerindeki öğretmen açığına" ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 

1. Kahramanmaraş Merkez Yeniköy İlköğretim Okulunda 135 öğrenci ve 5 öğretmen vardır. 
2. Yenidemirköyü Çardak İlkokulunda 67 öğrenci ve 2 öğretmen vardır. 
İl emrine verilen öğretmenlerin görev yerlerinin belirlenmesi sırasında Yenidemirköyü Çardak 

İlkokulunun ve Yeniköy İlköğretim Okulunun ihtiyacı da dikkate alınacaktır. 
Merkezde 6 öğretmen kadrosu olup 19 öğretmeni olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
38. -Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun, Van'da bazı vatandaşların ev ve işyerlerinin 

işaretlendiği iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5337) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Celal Kürkoğlu 
Adıyaman 
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1. Üç gün önce bazı Devlet Bakanlarımız ve millctvekillerimizle birlikte Van'a yapmış oldu
ğumuz ziyarette; SHP'li olarak bilinen vatandaşların ev ve iş yerlerinin özel harekat timi görevli
lerince kırmızı renkte boyalarla işaretlendiğini öğrendik. Yapmış olduğum inceleme sonrasında 
Van4daki bazı ev ve iş yerlerinin kapı ve pencerelerine kırmızı çarpı işaretlerinin atılmış olduğunu 
bizzat gördüm. Bu uygulamanın amacı nedir? 

2. Yine aynı gezimde, yurttaşlarımızdan SHPTılere yönelik bir başka uygulamayı öğrendim. 
Devlet güvenlik güçleri SHP'li vatandaşlara zimmetle bir afiş vermekte ve bunu iş yerleriyle araç 
camlarına yapıştırmalarım istemektedirler. Afişleri asmamaları durumunda başlarına çok kötü şey
ler geleceği şeklinde vatandaşlarımız tehdit edilmektedir. 

Bu afişte Abdullah Öcalan'ın ve bir papazın resmî yer almaktadır. Bu olayın doğru olup olma
dığım Van Valisine sordum. Van Valisi böyle bir olayın olmadığını bildirdi. 

Daha sonra görüştüğüm vatandaşlar kendilerine bu afişin zimmetlendiğini bildirdiler ve bu uy
gulamanın sadece Van'daki SHP'lilere ve demokratlara yönelik olduğunu belirttiler. Bu olayla il
gili olarak ne gibi bir işlem yapacaksınız? Böyle bir uygulama SHP'li yurttaşlarımızı hedef tahtası 
haline getirmek değil midir? 

3. Şu anda Van'da yurttaşlarımız terör ile devlet terörü arasında sıkışmış durumdadır. Van'da
ki yurttaşlarımızı bu dununa düşüren Van Valisi hakkında ne gibi bir işlem yapacaksınız? Van Va
lisinin görevden alınması konusunda ne düşünüyorsunuz? 

T.C. •' . . 
İçişleri Bakanlığı 21.11.1994 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/296276 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 7.11.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.0.02-7/5337-11730/43402 sa

yılı yazısı. 
Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 

cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
Van İli Özalp ve Saray ilçelerinde bir süre Önce bazı vatandaşlarımızın evlerinin ve işyerleri

nin meçhul kişi veya kişilerce kırmızı çarpı işaretleriyle işaretlendiği yolunda bilgilerin alınması 
üzerine yaptırılan araştırmalarda; işaretlenen ev ve işyerlerinin devlete yakınlığı ile tanınan, güven
lik güçlerine yardımcı olan ve resmî makamları ziyaret eden vatandaşlarımıza ait olduğu anlaşıl
mıştır. 

Bahsekonu işaretleme olaylarının, bölücü terör örgütü mensupları veya işbirlikçilerince vatan
daşlar arasında korku ve endişe yaratmak, devlet aleyhine karşı propaganda için malzeme oluştur
mak gibi amaçlarla yapılmış olduğu değerlendirilmektedir. 

Ayrıca, önergede iddia edildiği gibi güvenlik güçlerimiz tarafından vatandaşlarımıza zorla ya 
da zimmet karşılığı afiş dağıtılması ve bunları işyerleri ile araçlarının camlarına yapıştırılmasının 
istenmesi sözkonusu olmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER. 

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

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

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

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

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

6. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
4'42 sayılı Köy Kanununa aykır,ı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 1Ö2 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

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

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

9. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtiızüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 
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10. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

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

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

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

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

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

Iİ6. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin 
daha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

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

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

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

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

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

22. — Ankara Milletvekili 1* Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muh
taç çocukların sorunlarını tespit etmek, ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

41. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 
1992'dc Nevvyork kentinde düzenlenen geleneksel «Türk Günü Yürüyüşü»ne katılan 
kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırımas» açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

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

43 .— Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Loj
manlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak 
ve soruşturmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeler: uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/67) 

44.— İstanbul Mil*-*tvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı 
ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/68) 

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

46. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve 
özellikle Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüeün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/6y) 

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

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

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

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

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

5 3 . — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 10 arkadaşının, taşıtlar için 
oldukça zararlı olan solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak 
haksız kazanç sağlandığı iddialarım araştırmak amacıyla Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/80) 

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

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 1.7 arkadaşının, uluslararası 
karayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tes
pit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

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

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

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

60. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yu
goslavya'da gördükten sonra THY'da görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sü
rülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün İ02 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

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

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

$311 — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal 
Bölgesine tahsİ3 edilen kadroların illere dağıtımı ve bu kadrolara yapılan atamalarla 
ilgili olarak öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/95) 

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

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

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

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

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

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

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

71. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır'da 
korsan yayın yaptığı iddia edilen bir radyoya ilişkin olarak Hükümetin sergilediği ta
vır konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/î03) 

72. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, bölücülük ve 
terör olayları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 10İ inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/29) 

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

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

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

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

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

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

79a _ §ırnak Milletvekili Selim Sadak ve 11 arkadaşının, Kürt sorununun de
mokratik çözüm yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıtaasına ilişkin önergesi 
(10/117) 

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

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

82. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar vo 9 arkadaşının, Van İli Bahçesaray 
İlçesi Sündüz Yaylasında meydana gelen olayı açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırmas' 
açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

83 .— Adıyaman Milletvekili Mahmut Eılınç vo 11 arkadaşınım, Kahramanma
raş - Nurhak Dağlarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda kimyasal ve
ya biyolojik silah kullanıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/129) 

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

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

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

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

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

89. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 16 arkadaşının, İstanbul Büyükşehir, 
Belediyesinin bir kuruluşu olan 1GDAŞ ile ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk ve 
usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

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

9i. — Diyarbakır Milletvekili Ms Hatip Dicle ve 13 arkadaşının, güvenlik güç
lerinin Hakkâri'de bazı masum vatandaşlara ait araç ve işyerlerinde maddî zararlara 
neden olduğu iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/'38) 

92. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz ve 45 arkadaşının, siyasî partilerin 
mal varlıkları ve malî kaynakları ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuş
turmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

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

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

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

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

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

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

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

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

,101. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu ve 13 arkadaşının, Kontgerilla id
dialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

102, — Sımak Milletvekili Selim Sadak ve 10 arkadaşının, Sımak Cizre - Akarsu 
Köyünde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı masum kişilerin 
gözaltına alındıktan sonra öldürüldüğü iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/148) 

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

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

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

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

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

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

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

110. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 Arkadaşının, Bazı Kentlerde 
Görülen Hava Kirliliğinin Sebeplerinin ve Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edil
mesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddeleri Uyarınca 
Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin önergesi (10/157) 

11L — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 14 Arkadaşının, Şoför Esnafının 
Problemlerinin Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin ve Uygulamaya Konacak 
Yeni Politikalar/n Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi (10/159) 

112. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 21 arkadaşının, S.S.K.'mn yetersizlikleri
nin ve ihtiyaçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meciis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 
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ilI3;, — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da 
yaşanan olayların ve göçün nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

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

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

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

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

118. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, Bilderberg Kulübü 
ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/168) 

119. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, Türksat ve Millî Uydu 
programının geleceği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/40) 

120. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 16 arkadaşının, ülkemizin su kaynak
larının daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek ve Manav
gat Çayıi üzerinde uygulanan proje hakkında kamuoyunu aydınlatmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/170) 

121. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Kahramanmaraş'ın Pa
zarcık İlçesine bağlı Narlı Beldesinde bazı masum kişilerin güvenlik güçlerince öldürül
düğü iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

122. —Batman Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 10 arkadaşının, Doğu vf 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı yerleşim birimlerinin güvenlik güçlerince boşal-
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tıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

123. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 12 arkadaşının, Ankara Büyükşehir Be
lediye Başkanlığınca gerçekleştirilen Batıkent-Kızılay Metro hattı ve Kızılay istasyonu 
ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasalın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/173) 

124. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 9 arkadaşının, ülkenin Batıs,ı ile 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasındaki ekonomik gelişmişlik farkı konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/41) 

125. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 16 arkadaşının, Milletvekillerinin 
TBMM'deki bürolarına dağıtılan «Mustafa Kemal Atatürk'ün Babası Kimdir» başlıklı 
yazının nasıl ve kimler tarafından dağıtıldığını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/174) 

126. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdul-
latif Şener'in, Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ve Goradze'ye yapılan saldırılar konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/42) 

127j — SHP Grubu Adına Grup Başkanı ve İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, 
Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve Hatay Milletvekili Nihat 
Matkap'ın, Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ve bunların Türk kamuoyundaki etkileri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/43) ' 

128. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 10 arkadaşının, ülkemizde uygulanan 
seçim sistemi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

129. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, TYT Bank'm 
faaliyetlerinin durdurulması sürecinde Hazine'nin zarara uğratıldığı iddialarını açıklığa 
kavuşturmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

130, — Ordu Milletvekili Sadi Pohlivanoğlu ve 46 arkadaşının, faaliyetleri durdu
rulan bankaların uygulamalarının ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması ge
reken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

131, — Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, Karabük Demir - Çelik 
İşletmelerinin kapatılması durumunda ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik sorunları 

— 15 — 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI ' 

YAPILMASINA DÂİR ÖNGÖRÜŞMELER 

araştırarak alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/178) 

132. -~ Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, Armutçuk ve Amasra 
Taşkömürü işletmelerinin kapatılması durumunda ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik 
sorunları araştırarak alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 
98 incil İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi - (10/179) 

133. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün ve 13 arkadaşının, BM tarafından 
Irak'a uygulanan ambargonun Türk ekonomisi üzerindeki etkilerini araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/180) 

134. _ Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 9 arkadaşının, Demir-Çelik fabrikalarının 
zarar etme nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

135. — Refah Partisi Grut>u Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Ab-
dullatif Şener'in, 5 Nisan Ekonomik Önlemlerinin Uygulama Planı Konusunda, Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/47) 

. 136., — Amasya Milletvekili Haydar Oymak ve 9 arkadaşının, T.H.Y. ile ilgili 
olarak ileri sürülen iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/182) 

137. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış ve 9 arkadaşının, 5 Nisan Ka
rarlarının ardından bazı bankaların faaliyetlerinin durdurulması ile sonuçlanan olay
ları araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/183) 

138. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 25 arkadaşının, Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin bugünkü durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/48) 

139. __ Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır İlin
de bir şahsın güvenlik görevlileri tarafından kaçırılarak öldürüldüğü iddiasını araştır
mak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

140. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan vo 24 arkadaşının, Ankara Metrosu 
infaatiDida yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa-
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nm 98 İnci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/185) 

141. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 13 arkadaşının, Ankara Metrosu 
inşaatında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/186) 

142. — Çorum 'Milletvekili' Muharrem Şemsek ve 10 arkadaşının, Karabük De
mir-Çelik Falbrikasının bugünkü durumunun tespiti ile alınacak-önlemler konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/49) 

143 — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 9 arkadaşının, Parlamentoda tem
sil edilen bazı siyasî partilerin çeşitli usulsüz, yasadışı işlemlere, bağışlara karıştırıldığı 
iddialarını araştırmak aamacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca 'bir Meclis araştırması açılmasına.ilişkin önergesi (10/187) 

144. — Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan ve 29 arkadaşının, Ortodoks Fe
ner Rum Patrikhanesinin amaçları dışında faaliyette bulunduğu iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/188) 

145. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve. 112 arkadaşının, Van Gölünde 
meydana gelen yükselme sonucu vatandaşların uğradığı kayıpları araştırarak alınması 
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

146. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Güneydoğu Anado-
luda bazı köylülerin güvenlik güçlerinin baskıları yüzünden Kuzey Irak'a göç ettik
leri iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/190). 

147. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 10 arkadaşının kamu çalışan
larının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 

148. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ye 12 arkadaşının, RP'ne men
sup belediye başkanlarının partizanca uygulamalarla işçi çıkardığı iddialarını araş
tırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

149.— İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 9 arkadaşının, Başbakan ve 
yakınlarının mal varlığı ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla, 
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•Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ye 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) 

150. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu ve 19 arkadaşının, bazı millet-, 
vekillerinin siyasî baskılarla Devlet, ihalesi aldıkları ya da aracılık ettikleri iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkili önergesi (10/195) 

151. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan'Dikici-, ve 15 arkadaşının, Başba
kanın mal varlığı ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/196) 

152. —Çorum Milletvekili Muharrem iŞemsek ve 12 arkadaşının, siyasî partile* 
rin ve liderlerinin mal yarlıklarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/197) 

153. — Çorum Milletvekili Muharrem §emsek ve 12 arkadaşının, Uluslararası ku
ruluşlarda Tünkiye ile ilgili alınan kararlar ve Türkiye - Batı ilişkileri konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/50) 

154. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 9 arkadaşının, Türkinvest A.O.G. 
Menkul Kıymetler A.Ş. hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmadığı iddialarını araş
tırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 

155. — (Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, orman yangınlarının 
nedenlerini araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 "üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/200) ' 

156. —Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 9 arkadaşının, Sivas Demir-
Çelik A.Ş.'de usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

157.— Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Trabzon Milletvekili 
Eyüp Aşık'm Basınla ilgili olarak ileri sürülen iddialar ile Basının gerçek işlevine ka
vuşturulması için alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/202) 

i 5.8, --Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 15 arkadaşının, AB.D.'nın Tür
kiye'ye yaptığı askerî yardımın bir bölümünü koşula bağlamasına Hükümetin yeterli 
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tepJkiyi göstermediği iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 in
ci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/51) 

159. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 13 arkadaşının, basın kuruluşları ta
rafından kullanılan fon kaynaklı kredilerle ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203) 

160. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 17 arkadaşının, dış politika ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/52) 

161. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekiİleri Kocaeli Milletvekili 
Şevket Kazan ve Sivas Milletvekili Âbdullatif Şener'in, Kıbrıs politikası konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/53) 

162. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 21 arkadaşının, TURBAN Genel 
Müdürlüğü ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/204) 

163. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 23 arkadaşının, orman yangınları
nın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

164. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 20 arkadaşının, ÖSYM tarafından 
yapılan üniversite giriş sınavıyla ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak ama
cıyla Anayasaanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

165. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili vo Kocaeli Milletvekili Şev
ket Kazan'ın, Irak'a uygulanan ambargo konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/54) 

166. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 22 arkadaşının, bakanlıklarca beledi
yelere partizan uygulamalar yapıldığı 'iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/207) 

167. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, orman yangınlarının 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 
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168. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaİdı ve 20 arkadaşının, demiryolu ulaşımı
nın sorunlarını araştırarak alınması gereken'tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/209) . 

169. — İstaribül Milletvekili Bülent Akarcalı ye 40 arkadaşının, 1992 yılından bu 
yana Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca, gerçekleştirilen ihalelerle ilgili yolsuzluk ve 
usulsüzlük iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis alış
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210) . • • ' • ' 

170. — Amasya, Milletvekili Cemalettin Gürbüz ve 10 arkadaşının, Emlak Bankısı 
ile ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına Piş
kin önergesi (10/211) > 

171'. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 12 arkadaşının, İzmit'ten İstanbul -
Haramidere'ye akaryakıt nakli için 1977 yılında programa alınan boru hattı projesiyle 
ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüfün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öı^r-
gesi. (10/213) 

172. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 15.Arkadaşının, Doğu ye Gü
neydoğu Anadolu Bölgelerinde bazı köylerin yakıldığı iddialarını araştırarak hu-"ur 
ve güvenliğin sağlanması için alınması gereken ted'birleri belirlemek amacıyla Anayj»"sa-
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/214) 

173. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlıı ve 16 Arkadaşının, Tunceli'de gü
venlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı köylerin yakıldığı iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri ırya-
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/215) 

174. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili 
Şevket Kazan'ın, Tunceli'de güvenlik güçlerince gerçekleşltirilen operasyonlarda bazı 
köylerin yakıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/216) 

175. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, İstanbul Fener 
Rum Patrikhanesi hakkında ileri sürülen bazı iddiaları araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/217) 
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*1\; — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye Bakanından söz
lü soru önergesi (6/306) 

*2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındalld Kanundan yararlananlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) -

*3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

*4, — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/309) 

*5. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/325) 

*6. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin 
İlkesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 

*7. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edir 
levı bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye Baka
nımdan sözlü soru önergesi (6/361) ^ 

*8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Kültür Bakanının imzasının 
Bakanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan soru önergesi 
(6/365) 

*9. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların 
milletimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/366) 

*10. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın bazı gazetelerde yer alan «Ada
na/da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği» iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

*11. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz 
kazalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin 
Buşbakandan sözlü soru önergesi (6/374) 

(*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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*12. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan 
«Yüzsüzler Hükümetin Akrabası» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/377) 

13. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, bazı basın organlarında yer 
alan «vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu» iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

14.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

*15. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'mn, Irak vatandaşı olan Mesut Bar-
7<mi ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan 
rfözlü soru önergesi (6/422) -

16. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge bölgesinde sit 
alanına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişikin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) ,(1) 

*17, —.Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanının istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

18. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

19. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri 
PTTsine alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/469) < 

20. —" Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'mn, otoyol müteahhitlerine-1992 yılı 
içinde yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

• 21. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 
fiilî hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında 
çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

22.— İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne ba
lıkçı barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/500) • 

23. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü 
Barınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştmna Bakanından sözlü soru önergesi (6/50İ) 
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24. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler 
Müdüılüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın öîüm 
nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

*25. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan iha
lelerle ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın lan 
sözlü soru önergesi (6/579) (1) ' • 

*26.— İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlaman 
bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü ço
ru önergesi (6/507) 

27. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks - snoplarda satılan cinsel ge
reçlerin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Saflık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/508) 

28< — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda 
kullandığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/510) 

29. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzlu! ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

30. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin 
piyasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/5U) 

31. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde tele
fon dağıtıldığı iddiasına' ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/M6) 

32. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gü-
müldür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından srzlü 
soru önergesi (6/519) 

33. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Mü
dürünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

34. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çev
reyi rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

*35.— Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür 
hakkındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

36. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlü
ğünce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü sora önergesi (6/535)-

37. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlriğü 
tarafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 
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38. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın, 
TET'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/537) 

39. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında 
çabşan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (.6/540) 

*40. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz'ün, Amasya Organize Sanayi 
Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

41. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki id
dialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

42. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Bozüyük İlçesi içme suyu 
ile Kızıl damar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakarımdan sözlü soru 
önergesi (6/556) 

43. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan 
ihatelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

44. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü ta-
raljndan otoyollar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sö2İü soru önergesi (6/715) (1) 

*45. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
«TjfîK'in Delileri» başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
ÇOM önergesi (6/562) 

46. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü «Kanal 6» da yayım-
laıun -sAile İçinde Cinsel Tacizler» adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/563) 

47. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'm, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

*48. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobil felaketinin sonuçlarına 
ve kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan 
söidü soru önergesi (6/719) (î) 

49. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarım ödemeyenleri 
açjdamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
daki sözlü soru önergesi (6/720)' (1; 

50. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak 
sij-iset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) 
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51. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca 
davet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/721) (1) 

52. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne 
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

53. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra 
Bakanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

54. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde «Kiliselerde 
Tuzak» başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/583) 

55. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli 
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi (6/722) (1) 

56. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

*57. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından 
mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Bıka
nından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

58. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

59. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde 
tahrip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

60. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

*61. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ti
carî İşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

62. — Tunceli Milletveküi Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı 
geziye ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/736) (1) 

63. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapı
lan zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

64. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) 
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65. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunla
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

66. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz^ 
met tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

67. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ye PTT müdürle
rinin partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/604) • 

*68. '— Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi 
borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

*69. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, belediyelerin doğalgaz fiyatla
rını sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/783) (1) 

70. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında O YAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/607) > 

*71. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet bakanından 
sözlü soru önergesi (6/608) 

72...— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete 
yapılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/795) (1) 

73. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nra, Devlet bankalarından verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

74. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve bele
diye meclis üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/797) (1) 

*75.' — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, 1. Ü. Botanik Ana Bilim Da
lına ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

76.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk iddi
alarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/801) (1) > 

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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77. — İstanbul Milletvekili Halit Dumatıkaya'nm, ön seçim ilanı yapılmayan 
ihalelere ilişkin Bayındırlık ve îşkân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

78. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sev
gisini işleyen şiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/612) " 

79. — İstanbul Milletvekili Selçuk Marufiu'nun, Tekel tarafından yapılan üzüm 
mubayaasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

80. — İstanbul Milletvekili Selçuk Marufiu'nun, İstanbul ve Ankara'daki metro 
inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

81. — İstanbul Milletvekili Selçuk Marufiu'nun, Bakanlığa bağlı döner sermaye 
işletmelerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

82. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son verilen bir 
grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

83. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Şırnak Valisine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

84. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin 
hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

*85., — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yaka
landığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/623) 

86. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle 
ilgili açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 

87. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki 
heyelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soaı önergesi 
(6/626) 

"'88. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
diğer ilçe belediyeleri hakkındaki 11 İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme ka
rarı olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

89. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu - Torul Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/815) (1) 

*90. — İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Org. Eşref Bitlis'i Ankara* 
dan Diyarbakır'a götürmek için havalandığı sırada infilak eden uçağa ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/816) (1) 
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91. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 
Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/628) ' 

92. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) 

93. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı 
Evine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

94. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî 
mahkûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/632) 

95. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerindeki uygulamalara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

96. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adalet komisyonlarında yapı
lan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

97. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sımak eski Valisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/635) 

98. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek İhtisas- Hastanesinde 
bir hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

99. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine ata
nan Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/638) 

100. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine 
Ek Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/639) 

101. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hasta
nesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

*102. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 6 Haziran'da seçim yapılan 
belediyelere ihale yapılmadan otobüs alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/642) 

103. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 
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104. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Tabu
runun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 

105. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 30 Ağustos Törenleri ile 
ilgili yönetmeliğin Resmî Gazete'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/646) 

106. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

*107. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, «Anadolu Halk Cephesi» adlı 
bir örgütün varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

108. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT ha
ber ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

109. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

*110. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan «özlü soru önergesi 
(6/81.9) (D 

111. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergeri (6/834) (1) 

112. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

113. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet 
Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/821) (1) 

114. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun bir genel müdürün valilikten 
tedbir ve yardım istediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/659) 

*115. — Karanıan Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alınan bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) 

116. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın bazı bölge
lerinde çağrı cihazı ve mobil telefonların çalışmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/661) 
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117. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PIT Başmüdür
lüğünce 1992'den bu yana alman işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/662) 

118. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı ya: 

pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

119/— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya TV ve FM Rad-
yo verici istasyonunun teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner. 
gesi (6/664) 

120. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe ve 
Köylerine 1993 yılı programında ne kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/665) . 

121. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

122. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğü
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/667) 

123.'--Kütahya. Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli maden ha
ritasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

124. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K..1. Seyitömer ve Tunç-
bilek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/669) 

125. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.E.K. Seyitömer 5 ve 
6 ncı ünitelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/670) 

126. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e 
alman işçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi .(6/671) 

127.-- Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe 
elektrik hattına ilişkin Enerji vo Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü som . önergesr 

: (6/672) . 

128. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Bitlis Sağlık Müdürü hak
kında ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (1) 
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129. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/673) 

130, — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

131. Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1) 

132. — Konya Milletvekili Mehmet Keçecilerin, bir yakınının KKTC vatandaş
lığına geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

133. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Şırnak eski Valisine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

134. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam - hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

135. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakınına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

136. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakını hak
kında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/681) 

137. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla 
kredi aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

*138. — Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müste
şarlıkta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) (1) 

139.— İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, «görev verme sözleşmesi» im
zalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi 
(6/684) 

140. — Afyon Milletvekili Halil. İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

141. •—• Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

142. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/687) 

143. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet' 
Tabibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/688) 
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144. — İstanbul Milletvekili Hali t Dumankaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

145. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi 
borcu olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

146. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal - Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

147. _ istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları iha
lesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

148. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sigorta hastaneleri ve bu has
tanelerde çalışan doktorlar hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) 

149. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 

150. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye S,ınaî Kalkınma Ban-
kas,t Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/695) 

151. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda 
bulunan iki köşkün bir doktora kiraya verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) 

152. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edil
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

•*,153. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/698) 

154. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İşyerlerini kapatan serbest meslek sa
hiplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

*155. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700) 

156. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmele
rinde etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

*157. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, gümrüklerden kaçak eşya girdiği iddia
sına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

158. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 
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159. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınma Emlakbank ta
rafından-kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

160. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yap,ılan mücadeleye ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

16İ. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

162. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, bazı din görevlilerinin atamala
rında partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/708) : 

* 163. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdamlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

164. __ istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Ko
nut ikmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

165.,— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
olan borcuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

166, — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt'da kok kömürüne sübvan
siyon uygulamasına ne zaman geçileceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/843), (1) 

167, — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına" ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 

168, — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine 
ilişkin Bayındırlık ve Mcân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) . 

169, — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Elbistan'da pasaport büro
su ve Afşin'de silah bürosu açılıp açılmayacağına ilişfcin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/739) 

170, — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Linyit 
Kömürlerinin koklaştırılması için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

171. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

172. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfalt
lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 
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173. —- Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin* Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri 11 Miidilrlüğiinün, bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

174.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandil II 
H.S.'lerinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/744) 

175̂  — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/745) 

176. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

177. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaat
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

178. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

179. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

180. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacak
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru Önergesi (6/750) 

181'. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir devlet Bakanına ait firma
c a kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/751) 

182. —. Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
»Şeker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/752) 

183̂  — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Termik 
Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

184. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve 
Andırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/754) 

185. .— Kahramanmaraş .Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

186. —- Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/756) 
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187. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve 
Çağlayancerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/757) 

188. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin; Kahramanmaraş İlinden 
alman bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/758) 

189. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/759) 

190. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
'önergesi (6/760) 

191. — Kahramanmaraş .Milletvekili. Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş iline 
bağlı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

192. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğudaki izlediği 
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

193̂  — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

194. __. istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde 
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

195. ~- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

195. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Köy yollarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

197. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri
yetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe alman 
ekonomik tedbirlerin ve yardımların yeterli olmadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/769) 

198. İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'daki hava 
limanları ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) 

199. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat 
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 
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200. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Trakya Bölgesinde özellikle Ça
nakkale ve ilçelerinde bir süre önce meydana gelen Şap Hastalığına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

201. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkmtıİAra 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

202.— istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hükümetin bugüne karlar 
yaptığı ihalelere ilişiklin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

203. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonut*un 
faizlerinin ödenmesine ilışikin- Devlet Bakanı ve Başbakandan Yardımcısından söylü 
som önergesi (6/774) 

204. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankasının 1993 yılında 
esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi-(6/775) 

205. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayi T.A.Ş. Genel 
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

206. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü som önergesi 
(6/777) 

207. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 1992/7 Sayılı Başbakanlık Genel
gesinin 3 üncü maddesine uygun hareket edilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/848) (1) • 

208. — Ankara Milletvekili Ömer Bkinci'nin, S.S.K.'nın mal yarlıklarının Emsale 
Bankasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından s&slü 
soru önergesi (6/778) 

209. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/779) 

210. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

. 2 1 1 . — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/784) 

'212. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen yöp 
faciasının sorumlularına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 
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213. — Artvin Milletvekilli Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kur'alarında 
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

214. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin 
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/787) 

215. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

216.— İstanbul-. Milletvekili İsmail Sancak'ın, VIP salonlarından yararlananlara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

217. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakaımndan sözlü soru önergesi (6/790) 

218. ••- Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerin
deki telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

219. —Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İlinde vergi denetim ele-
iroanlannea yapılan çalışmalara ilişkin Maliye • Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/884) (1) 

220. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, alimünyum taşıma ihale
sinde kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
som önergesi (6/806) 

221. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç 
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

222. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Emlakbank tarafından bazı 
bürokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanındah 
sözlü soru önergesi (6/808) 

223. — Ordu Milletvekili Ş/adi Pehlivanoğlu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce 
Avıtalya limanına alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî 
K,ıynaklSir Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

224(.~- Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan 
saflık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

225. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli - Pertek - Ardıç 
.Köyünden bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
söAü sora önergesi (6/827) 

226. — Artvin Milletvekili. Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştır-
rru Fonu'nun Artvin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) (1) 
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227. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme vs Kamulaştırma 
Fonu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü som önergesi (6/912) (1) " 

228. — Denizli Milletvekili Hasan Korlkimazcan'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü som önergesi (6/913) (1) 

229. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırıkkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve,is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/914)(1) 

230.— Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Amasya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) (1) 

231. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçcrler'in, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Karaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) (1) 

232. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Zonguldak Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/917) (1) 

233. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Rize Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/918) (1) 

234. —' Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nım, Düzenleme ve Kamu
laştırma Fonu'ndan Çorum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) (1) 

235. — Aydın Milletvekili Cengiz Altıhkaya'nın, Düzenleme ve. Kamulaştırma 
Fonu'ndan İsparta ve Aydın İllerindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü som önergesi (6/921) (1) 

236. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmâz'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) (1) 

237. — İsDaubul Milletvekili Gürhan Çeİebican'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Nevşehir İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) (1) 

238.— Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Giresun İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) (1) 
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239. —Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Kütahya Hindeki belediyelere yapıları yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) (1) 

240. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Niğde İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

241 < — İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bartın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

242. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Diyarbakır İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/892) (1) 

243. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Konya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 

244. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muğla İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

245. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulııt'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Uşak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/895) (3.) 

246. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/896) (1) 

247. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nıın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Gaziantep İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) (1) 

248< — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1074) (1) 

249. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075) (1) 

250. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 24 Mayıs 1993 günü 35 kişinin ölü
mü ile sonuçlanan katliama ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/828) 

251. — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevendin, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü som önergesi (6/829) 
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252.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında, 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu somlara ilişkin Ta • 
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

253. •— Bilecik Milletvekili Mehmet Sevenin, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/831) 

s - : • ' ' • ' . " 

254. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kayseri İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (1) 

255.; — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) (1) 

256. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan, Adıyaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü sorti önergesi (6/925) (1) 

257. — Manisa Milletvekili Faruk Saydarn'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Elazığ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

258. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ardahan İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) (1) 

259. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'nın, • Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü sora önergesi (6/928) (1) 

260. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Foi 
nu'ndar» Kastamonu İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) (1) 

261. — Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kahramanmaraş Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

262. — İstanbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık vö 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

263. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Tekirdağ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/932£• $5) 
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264. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bingöl İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve tskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

265.-— Ankara Milletvekili Yücel Seçkinerrin, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-. 
nu'ndan Ankara İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskâu 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) (1) 

266. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Aksaray İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/935) (1) , 

267. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim üzsoy'un, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

268.-— İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Çanakkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) (1) 

269. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-< 
nu'ndan Kırklareli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs» 
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) (1) 

270. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

271. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

272. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/840) 

273. — Vıan Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/852) ' 

274. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, çiftçilerin toplam ürün bedellerin
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853) 

275. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün 
geçici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/854) • 
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276. — Deniidi Milletvekili Adnan Keskin'in, Bakanlık bütçesinden 1992 - 1993 
yılında belediyelere yapılan yardım miktarına ve asfalt hizmeti görürülüp götürülme
diğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1) 

277. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, SEKA Teftiş Kurulu Başkanı
nın yazdığı Meslekî Makaleler nedeniyle ifadesinin alındığı iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) (1) 

278. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, SEKA Teftiş Kurulu Başkanı
nın yazdığı Meslekî Makaleler nedeniyle ifadesinin alındığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1086) (1) 

279.— İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafın
dan kuruian şirketlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1087) (1) 

280. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere 
satılan arsalara-ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) (1) 

281. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere 
çizilen projelere ve mimar mühendislerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1089) (1) 

282. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Erciyes Üniversitesi Hastane
sinde ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen 
sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

283. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'ra, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneğin kullanılmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
sora önergesi (6/857) 

284. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, KKTC'de erken seçime gidil
mesi gerektiğine yönelik beyanlar verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü som 
önergesi (6/991) (1) 

285. — Bilecik Milletvekili . Mehmet Seven'in, P.T.T.'nin Bölge Müdürlüklerine 
gayrimenkul kiralama konusunda yetki verilmemesinin nedenine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü sora önergesi (6/858) 

286. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Manisa - Saruhanlı'da ağır ekono
mik koşullar yüzünden bazı çiftçilerin bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/859) 

287. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in Bozüyük İlçesine T.M.O. 
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/860) 

288. — İstanbul Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorun
lara ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/861) 
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289.— istanbul Milletvekili Emin Kul'ıın, Bakanlıkça açılan bazı ihalelere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

290. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'da yapılan 50 okul 
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/993) (î) 

291. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Saip Molla özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

292. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Şanlıurfalı bir partiliye 
Vakıf bank'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/863)' . 

293. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine ilişlkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

294. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanına ait villa 
ve iş merkezlerinin hazine arazileri üzerinde bulunduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/865) 

295. — Bilecik'Milletvekili-Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü1 soru önergesi (6/866) 

296. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in Şekerbank'tan 
aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867) 

297. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

298. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

299. — İstanbul Milletvekili Bahattin YüceFin, kamuya ait dinlenme tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

300. -— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul ve Mardin'de yapılan 
okul ihalelerinde yolsuzluklar olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/997) (1) 

301. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölünde meydana gelen 
faciaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) (1) 

302. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir.gazetede yayınlanan 
«Özelleştirme Garabeti» başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/999) (1) 

303. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yeni atanan Bölge Müdürlerinin 
yeterîi olmadıkları iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1001) (1) 

— 43 — • •. ' 



• • • • . • 6 "•' • . 

SÖZLÜ SORULAR 

304. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Edirne İli ve Trakya Bölgesinde 
bazı yerleşim birimlerinin ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1004) (1) .•-•• 

305. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ağrı'daki iki Amerikalı ve Büyük Ermeni Gezisi» başlıklı yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1006) (1) 

306. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, TOE'nin özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

307. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî Güzelhisar Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/871) 

308. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir işadamının SSK'ya olan prim 
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

309. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, «Bakana İkram» başlığı ile, bazı 
basın organlarında yer alan haberde tileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1009) (1) 

310. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yolsuzluk iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) (1) 

311. —Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayali 
ihracatçılar hakkında bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/873) 

312.— Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli'nin Ovacık İlçesi 
Yeşilyazı Nahiyesinde güvenlik güçleri tarafından bazı masum vatandaşlara ait araç
ların ve işyerlerinin yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/874) ' 

313. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Denizli'de bulunan PTT Baş
müdürlüğünün Aydın'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) 

314. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Libya'da iş yapan bir firmada ça
lışan işçilerin ödenmeyen alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1011) (1) 

315. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Pendik - Kartal ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/878) " 

316. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Namnan Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 
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317. — Erzurum Milletvekili Abdulüah Fırat'ın, Şenkaya Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

318. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için 
lojman yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

319. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

320. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

321. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'm, Anadolu Ajansı ve T.R.T. ya
yınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1012) (1) 

322. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Devlet Bakanlığı döneminde bazı 
basın organlarına verildiği iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1013) (1) 

323. — İstanbul-Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Saip Molla özel Örmanın-
daki yapılaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898) 

324. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı üst düzey bürokratlara 
özel sektör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/899) 

325. — İstanbul Milletvekili Halil. Orhan Ergüder'in, SefaköyMe Hazineye ait ar
saya iş hanı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

326. ~ İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksim Otelcilik A. Ş.'de 
partizanca atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

327. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, DSİ Vakfına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

328. — istanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Mü
dürlüğüne atanan ve Kurumdan ayrılan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) (1) 

329. —; İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu İnşaat ve 
Emlak Dairesi Başkanlığınca açılan ihalelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü Soru önergesi (6/1077) (1) 

330. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, SHP'nin İstanbul'da yapılan gecesinde 
müteahhitlere kurum yetkililerince davetiye satıldığı iddiası ile açılan soruşturmaya 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1078) (1) 

331. — İstan'bul Milletvekili Emin Kul'un, işçi emeklilerinin vergi iadelerinin 
ödenmesinde gecikmeler olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1079) (1). : . . • • . • 
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332. — İstanbul Milletvekili Emin Kııl'un, 3774 Sayılı Kanunun uygulanmasına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) (1) 

333. — İstanbul Milletvekili Emin Kııl'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Alım Satım 
İşlemleri Yönetmeliğine bir madde eklenmesine dair yönetmelik değişikliğine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) (1) 

334. __ İstanbul Milletvekili Emin Kııl'un, SSK Genel Müdürlüğü ve bağlı ku
ruluşlarında çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1082) (1) 

335. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, SSK'nm tüm faaliyetlerini gösteren 
1992 yılı istatistiğinin yayınlanmayısın»! nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) (1) 

336. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Devlet teşviki verilen besi ahır
larının fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904) 

337. — Kayseri Milletvekili. Seyfi Şahin'in, Bakanlığın Kerkük ve Irak Türkmen
leri konusunda izlediği politikalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/905) 

338. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Ataköy'de PTT yetkilileri 
ile rüşvet ilişkisine giren bir firmanın yetkililerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/906) 

339. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da önemli vergi ka
yıplarına neden olan hal dışı ticarete karşı yeterli denetim yapılmadığı iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

340. -~- İstanbul Milletvekili Halil. Orhan Ergüder'in, Küçükçekmece Gölünün 
doldurularak arsa yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/908) 

341. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kanada'da yaşayan bir 
Dışişleri mensubu hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
som önergesi (6/909) 

342. — İstanbul Milletvekili Haîil Orhan Ergüder'in, Eminönü Belediyesi tara
fından yeşil alan yapmak için kamulaştırılan bir alanın tekrar arsa yapılarak iade edil
mesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

343. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
nın aldığı avanslara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) (1) 

344. ~ Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, ibra edilmeyen bir bürokratın 
Merkez Bankası Başkanlığına nasıl atandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/943) 
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345. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, görevinden alınan SEKA Teftiş Ku
rulu Başkanına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

346. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, terör olayları yüzünden kapatılan 
okullara ve. öğretmenlerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1015) (1) 

347. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, MTA'nın özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1016) (1) 

348. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Malatya'da yükseköğrenime devam 
eden ilkokul öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1017) (1) . , . ' • . 

349. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya - Yunak Devlet Hastanesi 
ile sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/944) 

350. — Elazığ Milletvekili- Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İl Kültür Müdürünün 
görevden alınış nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

351. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Yazıkonak Beldesinde meyda
na gelen trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/946) 

352. —- Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karayolları Genel Müdürlüğü
nün partizanlık yaparak hizmet alanı dışında çalıştığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/943) 

353. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Türkiye'nin Sırbistan'dan itha
lat yaptığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) (1) 

354. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Başbakanlık merkez teşkilatı ve Cum
huriyet arşivleri için alınan model sistemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1019) (1) 

355. — Malatya Milletvekili Gazi Bartıt'un, Turgut özal Tıp Merkezi Projesi için 
Avrupa İskân Fonundan sağlanan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/952) 

356. —- Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tohma Suyunun temizlenmesine iliş
kin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/Q54) 

357. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, İstanbul Büyükşehİr Belediye 
Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/957) 

358. —- Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kuzey Irak bölgesinde yaşayan Türk
menlere yeterince yardım ulaşmadığı iddialarına ilişkin, Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/959) 
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359; — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında çı
kan «Yargı Uyuyor mu? Adalet Bakanlığı Nerede» başlıklı haberlere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 

360. — istanbul Milletvekili Yusuf Parnuk'un, yolsuzluk iddiaları bulunan Esen-
yurt Belediye Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1090) (1) 

361. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Haliç'te temizleme kollektör-
lerinin çahştırılmamasının nedenine ve çöplerin bilinçsizce yakılmasına ilişkin Çevre 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/961) 

362. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Bulgaristan'dan göç eden soy
daşlarımızın sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1091) (İ) 

363. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Bulanık - Ahlat ve Malazgirt - Ka-
raçoban ilçeleri arasındaki yolların ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) (1) 

364^— Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul - Hasköy'de 
güvenlik güçlerince yapılan bir operasyonda iki masum gencin öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

365.— İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'riın, görevinden alınan bazı rektörlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1159) (1) 

366.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Adıyaman Yem Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1160) (1) 

367. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Yıldız Mahallesinde inşa 
edilen lojmanların satılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1161) (1) 

368. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, bazı milletvekillerinin özel şirketlerde 
yönetim kurulu üyeliği yaptıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1162) (1) ' 

369. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, teşvik kredisi uygulamasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1163) (1). • 

370. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Cidde Türk İlköğretim 
Okulu harcamalarının Müdür Turan Çakır'm göreve gelmesiyle büyük miktarda arttığı 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) (1) 

371. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'inj Kastamonu - Araç - Mendik 
Köyünün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 
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372. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Bingöl'de şehit olan bir astsubayın 
cenazesinin Ankara'ya geç ve korumasız olarak gönderildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 

373. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı gazetelerde yayınlanan 
«Güvencesiz, nafakasız, sahipsiz kadınlar» başlıklı haberlere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/969) 

374. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 1993 
'yılı otel harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) (1) 

375. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, vergi tasarısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/970) 

376. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, memurlara verileceği söyle
nen sendikal haklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/971) 

377. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında ya
yınlanan «Asıl İSKİ bu hastanede» başlıklı habere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/972) 

378. ~- İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir 'Büyükşehir Belediyesince bazı 
şirketlere ödenen uçak 'bilet paralarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1166) (1) 

3T9. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP Elazığ İl Başkanının Büyük Efes 
Otelinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ağırlandığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1167) (1) 

380. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun Halk Bankasının faaliyetlerine 
ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/973) 

381. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun T.C. Ziraat Bankasının faaliyet
lerine ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/974) 

382. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Ankara - Yenimahalle İlçe Millî Eği
tim Müdürünün partizanca uygulamalar ile birkaç kez görevinden alındığı iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1168) (1) 

383.j — İstanbul Milletvekili Bedrettin Doğancan Akyürek'in yeni vergi kanunu 
ile ilgili olarak basına verilen ilanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1063) (1) 
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384. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP mensubu iki partilinin otel mas
raflarının İzmir Büyükşehir Belediyesince ödendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1169) (1) 

385. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP Tunceli 11 Başkanının İzmir Bü
yükşehir Belediye Başkanlığınca bir otelde ağırlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1170) (1) 

386. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Erzurum - Karayazı - Çullu Kö
yünden masum bir vatandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

387. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs'ta bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

388. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Tekman'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 

389. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Karayazı'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

390. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Çat'da bir hayvan hastanesi açıl-
açılmasına ilişkin Tarım; ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 

391. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Oltu'yu Erzurum'a bağlayan ka
rayolunun yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/980) 

392. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, E - 5 karayolunu Araş Nehri gü
zergâhından Hınıs İlçesine bağlayan yola ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/981) 

393. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs'ı Tekman üzerinden Erzu-* 
rum'a bağlayacak karayolunun Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) 

394. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Araş Nehri üzerinde kurulması 
tasarlanan Söylemez Barajı projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sö/"i 
soru önergesi (6/983) 

395. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Ovası Sulama Barajının 
Etüt - Proje çalışmalarına iliıjkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/984) 

396. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bazı illerin bayındırlık il müdürleri 
hakkında Genelkurmay Başkanlığınca rapor hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) (1) , 
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397. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Genelkurmay Başkanlığınca hazır
lanan raporla^ görevinden alınan il müdürlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1172) (1) . 

398. —.Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlık tarafından görevinden 
alınan Bayındırlık il müdürleri zamanında yapılan ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü sora önergesi (6/1173) (1) 

399. — Bilecik Mıilletvekili Mehmet Seven'in, bakanlık il müdürlerinin devlet 
ihalelerinden PKK'ya pay ödedikleri iddialarına ilişkin'Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1174) (1) 

400. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kartal Devlet Hastanesinin ek
siklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/985) 

401. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, askerlikle ilgili uygulamalara iliş
kin Mıillî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

402. — Antalya Milletvekili Faile Altun'un, döviz kurlarındaki yükseltmeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) (1) 

403. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya Belediyesine ait bir 
arsa ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/987) 

404. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, gözaltına alındıktan sonra kaybol
duğu iddia edilen kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1176) (1) 

405. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Bakanlıkta partizanca atamalar yapıl
dığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

406. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 
dış borçlarına ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) (1) 

407g — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Genel İş (2) Kooperatifinin ısı 
merkezi değişikliğini üstlenen KENT-KOOP'un kooperatifi zarara uğrattığı iddialarına 
ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) (1) 

408. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, KENT-KOOP'ta kereste alımın
da yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1179) (1) 

409. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, ASKİ tarafından satın alınan 
spiral kaynaklı çelik boru alımlarında Belediyenin zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1180) (1) 

410j — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Batıkent Kültür ve Eğitim Vakfı 
ile ASKİ Spor Kulübüne yapılan bağışların SHP Genel Başkanlık seçiminde kullanıl
dığı iddialarına ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1181) (1) 
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411. — İstanbul Milletvekili. Bülent Akarcalının, Ankara Büyükşehir Belediye
since yapılan ihalelere fesat karıştınldığı iddialanna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1182) (1) 

412. — İsten bul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, KENT-AŞ Genel Müdürü hak
kında yapılan işlemlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1183) (1) 

413. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
eski başkanı tarafından danışman olarak atanan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1184) (1) 

414. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi
nin dış borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1185) (1) 

415. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da ŞSK'lıların bakmakla 
yükümlü olduğu hasta reçetelerinin ödenmesine ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) 

41Ö. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bakanlık, ile YOL - İŞ arasında im
zalanan Toplu İş Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin, Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1186) (1) 

417. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Kocaeli Belediyesine İller Bankası 
tarafından ödenen para miktarlarına ilişkin, Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1187) (1) 

418. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Erzincan ve bazı illerin il mü
dürlerinin görevden alınış nedenlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1188) (1) 

419. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul. İl Tarım Müdürlüğüne 
ait bir arazinin müteahhitlere satılacağı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/990) 

420. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Bakanlık çalışmalarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) (1) 

42İ, —- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, AŞOT'un hizmete ne zaman açı
lacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) (1) 

422. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, AŞOT'un hizmete ne zaman açı
lacağına ilişkin'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1191) (1) 

423, — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Ankara Büyükşehir Belediyesinde 
usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1192) (1) 
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424. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, toplu sözleşmeli memur sendika
sının ne zaman çıkarılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1193) (1) 

425. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Riva - Şile kıyı şeridinin özel 
çevre koruma bölgesi olarak ilan edilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına iliş
kin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1194) (1) 

426. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Mahallî İdareler seçimlerinden 
önce bazı belediyelere yardım yapıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1195) (1) 

427. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Antalya Karayolları Bölge Müdür
lüğünde para karşılığı personel alındığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1196) (1) 

428. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ziraat Bankası şubelerince 
yüksek fiyattan döviz alış-verişi yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru öneregesi (6/1197) (1) 

429. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, bazı illerde elektrik kesintisi ya
pıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soı-u önergesi 
(6/1022) 

430. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretimi konusunda 
49 ve 50 nci hükümetler arasında görüş ayrılığı olup olmadığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1023) 

431< — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimi
ne ilişkili Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1024) 

432. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretiminde teşvik uy
gulaması olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

433. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) 

434. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
nin kapatılması kararma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1027) 

435. •— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1028) 

436. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük demir çelik üretimiado 
kullanılan enerji türlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1029) 

437. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük ve 
yerli sanayinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1030) 
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438. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla millî eğitim 
teşkilatının mağdur edildiği iddiasına ilişlcin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1031) 

439. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla çiftçinin mağ
dur edildiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1032) 

440. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sosyal ya^ 
pının tahrip edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1033) 

441. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sağlık teşki
latının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) 

442. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük es
nafın mağdur edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035) 

443!, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, TL.'nin değer kaybına uğraması 
sonucu bağımsızlığımızın zedelendiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1037) 

444. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla işçilerin 
mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1038) 

445. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla memurların 
mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) 

446. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, sağlık personelinin ekonomik sı
kıntı içerisinde olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 

447. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Ekonomik paketin hazırlanma
sında İsrail Merkez Bankası Başkanının da bulunduğu iddialarına ilişlcin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1041) 

448. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İmam - Hatip lisesi çıkışlı kişilerin 
bazı kuruluşlara alınmadığı iddiasına • ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1042) 

449. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, KDV oranlarında yapılan indirim
den Hazinenin vergi kaybı olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1198) (1) 

450. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Cumhuriyet tarihinde kapanan özel banka
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1199) (1) 

451. — İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, TYT Bank ve Dışbank olayında 
bazı usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1200) (1) 
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452. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürle
rin odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önerisi 
(6/1201) (1) 

453, — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürle
rin odalarınin tefrişat harcamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1202) (1) 

454,, — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlığa bağlı bazı müsteşar, 
genel müdür ve başkanlık odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Başbakandan SÖTIÜ 
soru önergesi (6/1203) (1) 

455. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, faaliyetleri durdurulan bankala
rın kamu bankalarına olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/10 W) 

456. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iflas durumunda olan banka
ların yurt dışı borçlarına (ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1204) (1) 

457. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlık Müsteşar Vekiline iliş-
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1205) (1) 

458. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, A.B.D. seyahatına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1045) 

459. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «Pa-
pandreu'yu Sevindiren Nedir?» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1046) 

460. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bazı kuruluşlarda yolsuzluk yapıldığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1049) 

461. — İzmin Milletvekili Cengiz Bulut'un, Fransızca'nın yabancı dil öğretimi 
kapsamından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü s^ru 
önergesi (6/1050) 

462. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, KJI.T.'lerin yönetim kurullarına «Ma
nan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1051) 

463. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, kamu bankalarının lojman ve sosyal 
tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1052) 

464. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, TEKEL tarafından Bergama'da Pan 
edilen kotaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1053) 

465. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî eser niteliğinde olan eski 
evlerin korunmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1054) 
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466. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Hükümetin tasarruf mevduatına Devlet 
güvencesi uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055) 

467. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, faaliyetleri durdurulan Türkinvest Fir
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 

468. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgari ücretin vergi dışı bırakılıp 
bir akılmayacağına İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1057) 

469. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, memurların ücretlerine düşünülen 
zadlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1058) 

470. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgari ücretin yetersiz olduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059) 

471. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hazine Bonosu satışlarına ilişkin 
Barbakandan sözlü sora önergesi (6/1060) 

472. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, otomotiv sektöründeki ekonomik 
krizo ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1061) 

473. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, zeytin ve ayçiçeğindeki devlet des
tecinin kaldırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) 

474. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, halk eğitim merkezleri ile ilgili 
ohıra'k yayınlanan bir genelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1065) . 

475. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu'nun, su. havzalarının korunmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1066) 

476. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ithal kuduz aşılarına ilişkin 
Saflık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 

477. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, Erdemir Tic. AŞ. mamullerine iliş-
kiu Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1070) 

478. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri 
Babanından sözlü soru önergesi (6/1071) 

479. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede yayınlanan «Patrikha
ne İkinci Vatikan Olma Yolunda» başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1072) 

480. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan bir 
ya,ıjda ileri sürülen iddiaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 
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481. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, kredi. görüşmeleri için Türkiye'ye 
gelen bir heyetin muhatap bulamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1092) 

482. —' İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Sait Halim Paşa Yalısı'na ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1093) 

483. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, D.H.M.İ.'ne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1094) 

484. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, yatırımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1095) 

485. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, turizm gelirlerine ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

486. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1097) 

487. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1098) 

488. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ekonomik kriz nedeniyle işten 
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) 

489. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in, kendi imkânlarıyla bir sualtı araş
tırma denizaltısı imal eden vatandaş hakkında yapılan işlemlere ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1100) 

490. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Almanya'da emekli olan Türk vatan 
daşlarının maaşlarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1101) 

491. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bağ-Kur çiftçi sigortalarının ceza ve 
faizlerine ilişkin Maliye Balkanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

492. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına karşı alınan 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1103) 

493. —-• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«İskenderun'da soygun» başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1104) 

494. —'• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Konsolosluk Rezaleti» başlıklı habere ilişkin Dışişleri'Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1105) 

495. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, bazı tarım ürünlerine verilen taban 
fiyatlara ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107) 
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496. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, E.B.K.'nun özelleştirilmesine 
ilişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi (6/1108) 

497. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, terörle, mücadelede şehit olan 
ların yakınlarına ilişkin Millî Savunma 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/1109) 

498. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldt'nın, bir özel televizyon kanalında ya
yınlanan Melbourn (Başkonsolosu ile ilgili habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1111) 

499. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ticarî kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1112) 

500. — İstanbul Milletvekili Halit.Dumankaya'nın, bir kamu bankasından usulsüz 
kredi verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1113)-

501. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özürlülerin istihdamına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 

502. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un reklam ve tanıtım gider^ 
lerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

503. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un bir firmaya yaptığı çay 
satışına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

504/— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarınca ithalat için 
verilen teminat mektupları ve ihracatçılara verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1117) 

505. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sanayicilere verilen kredilere 
ilişkin Başbakandan ssözlü soru önergesi ı(6/1118) 

506. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, küçük ve orta ölçekli işletme
lere verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

507. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, şoför esnafına verilen kredi
lere ilişiklin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 

508. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nın bir firmaya verdiği 
iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1121) 

509. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nca bir firmaya kredi 
verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122) 

510. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Esnaf ve Sanatkârlara verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1123) 

511. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, Denizli'nin Kiralan Kasabasının 
ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1124) 

' 512. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Haşhaş kabuğu destekleme fiyatına 
ilişkin Başbakandan sözlü.soru önergesi (6/1125) 
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513.— Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, orman sınırları dışında bırakılan 
Hazine arazilerine ilişkin Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1126) 

514. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, 4785 Sayılı Orman Kanunu uya
rınca yapılan kamulaşürmalara ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) 

515. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, yerel basına malî destek yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1128) 

516. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir - Ankara karayolunun genişlet
me çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129) 

517. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY .- KUR'la ilgili soru önergeleri
ne çelişkili cevap verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1132) 

518. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, yaşlılık maaşına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1133) 

519. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Karayollarında çalışan geçici 
işçilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1134) 

520. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, S.S.K.'nın emeklilik işlemlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1135) 

521. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, orman yangınlarının yayılma ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1136) 

522. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Buldan çevresindeki orman yan
gınlarından zarar gören vatandaşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1137) 

523. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, PTT'deki gecikmeli dağıtımın 
nedenine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1138) 

524. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İzmir Atatürk Ormanının ko
runmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1139) 

525. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İSKİ'ye bağlı SUSER hakkında ileri 
sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 

526. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Merkez Bankası Başkanı hakkında ileri 
sürülen iddialara ilişkin Başbakandan slözlü soru önergesi (6/1141) 

527. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, okullarda kayıt ücreti alındığı iddiası
na ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1142) 

528. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Eximbank tarafından verilen döviz 
kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) 

529. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in teşvik kredilerinden yeterince 
yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/1144) 
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530. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, kopya nedeniyle ÖSYM tarafından sı
navı geçersiz sayılan bir öğrenciye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1145) 

531. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, izmir - Bergama'da altın ve siyanür 
bulunup bulunmadığına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1146) 

532. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in doğalgaza ne zaman kavuştu
rulacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1147) 

533. —. Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Kamu kuruluşlarının matbaa sa
yısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1148) 

534. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Deri ve Deri Mamulleri Sanayiine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) 

535. — Anlkara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Lastik Sanayiine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1150) ' 

536. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin gübre ihtiyacına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151) 

537. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin demir çelik talebine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1152) 

538. — Kayseri Milletvekilli Seyfi Şahin'in, Kayseri Bünyan Taçin Barajı ve Eikin-
ciler Regülatör tesislerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1154) 

539. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, TAKSAN'a ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

. 540.— İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) 

541. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir - Karaburun ve çevre köylerde 
Hazine ile düşülen ihtilafa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1206) 

542. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nun emeklilik yapı uygulama
sına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1207) 

543. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, tarım ürünleri ihracatına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1208) 

544. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, 5 Nisan kararları ile ne kadar ve 
kimlerden kaynak sağlandığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

545. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, ücret sistemine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) 
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546, — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Turban Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1211) 

547, — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, TRT Genel Müdürü hakkındaki 
iddialara ilişkin Başbakandan «özlü soru önergesi (6/1212) 

548, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Şırnak Valisine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1213) 

549., — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay Kurumuna ait fabrikalara ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1214) 

550. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, linyit ve kok kömürü fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1215) 

551. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, tarım girdilerinin fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü spru önergesi (6/1216) 

552. —• İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sanayide kullanılan girdilerin fiyatla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1217) 

553. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik üretecek bazı projelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1218) 

554. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, inşaat halindeki bazı enerji tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1219) 

555. —• izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik fiyatlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1220) 

556. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un iktidarları döneminde gençlere verilen 
vaadlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1221) 

557. —• İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, konut projelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1222) 

558. —• izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik enerjisi üretimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1223) 

559. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Türk sanayiinin rekabet gücüne ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1224) 

560. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, asgari ücretin vergi dışı bırakılıp bıra
kılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1225) 

561. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, kamu bankalarının denetimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1226) 
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562. •— İzmir Milletvekili Cengiz Buîut'un, bankaların ve bürokratların mal be
yanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1227) 

563. — İzmir Milletvekili Cengiz Buîut'un, bazı ilçelerin il yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1228) 

564. — İzmir Milletvekili Cengiz Buîut'un, doğal gaz fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan s'özlü soru önergesi (6/1229) 

565. — İzmir Milletvekili Cengiz Buîut'un, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü sora önergesi (6/1230) 

566. —• İzmir Milletvdkili Cengiz Buîut'un, sözleşmeli personelin ücretlerine zam 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1231) 

567. — İzmir: Milletvekili Cengiz Buîut'un, işsizlik sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1232) 

568. — İzmir Milletvekili Cengiz Buîut'un, sendikalara siyaset yapma hakkı ve
rilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1233) 

569. — İzmir Milletvekili Cengiz Buîut'un, Ege Serbest Bölgesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1234) 

570. — İzmir Milletvekili Cengiz Buîut'un, izmir İlinde yeterli tarım yapılmadığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1235) 

571. — İzmir Milletvekili Cengiz Buîut'un, Dokuz Eylül Üniveristesinin sorunla
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 

572. — İzmir Milletvekili Cengiz Buîut'un, İzmir'de göç nedeniyle ortaya çıkan 
eğitim sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1237) 

573. — İzmir Milletvekili Cengiz Buîut'un, İzmirin sağlık sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1238) 

574. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulutun, tarım girdilerinin fiyatlarına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 

575. — İzmir (Milletvekili Cengiz Buîut'un, Pamuk destekleme alımlarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 

576. — İzmir Milletvekili Cengiz Buîut'un, Türkiye'nin dış kredi itibarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) 

577,; — İstanbul Milletvekili Selçuk.Marufumun, istanbul Sheraton Oteline ilişkin 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 

578. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölü'ne ilişkin Çevre 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) 
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579. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Camiyi tiyatro yaptılar» başlıklı ha'bere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1244) 

580^—Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Sa'bancı'ya ayrıcalık» başlıklı bir habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1245) 

581. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ekonomik kriz insanımızı hapçı yaptı. 5 milyon kişi ilaç bağımlısı» başlıklı habere 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1246) 

582. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Kader kısmet dönemi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1247) 

583'. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, üniversite öğrencilerinin yurt sorununa 
ilişkin Başbakandan Sözlü soru önergesi (6/1248) 

584. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, dış kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1249) 

585. — lİzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, iç borçlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1250) 
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' KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE, 
KOMİSYONLARDAN GELEN BÎ&ER İŞLER 

1< — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nonda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
î 6.4. İ 986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun 
Hükmünde 'Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak 
-kunda 303 'Sayılı Kanun Hükmünde Kararname-ve Sanayi ve Teknoloji ve Tieare* 
ve PUm ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, İ/76, 1/108) (S, Sayısı : 59 ve 59's 
i inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992)' 

2. — "Devlet Planlama Tevdiatı Kuruluf ve Görevleri .Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanım Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun • Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29,4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma.tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerimi! 
Değiştirilmesi Hakkında 39Î Sayılı Kanım Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6.7,1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve. Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
Î87 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 S»yı!ı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181. 1/52, .1/62; 
(S. Say ısı : İ16) (Dağıtma tarihi : 6.7,1992) 

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

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

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanım -Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmimd«. 
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Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, İ/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9, — Çanakkale Milletvekili Ham di Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız 'ya 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
îlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raponı (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi: 13.10.1993) 

10. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 30.11.1993) 

1 1 , — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dain 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (î/576) (S. 
Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

12j — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

13. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591>(S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 14. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın iskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem -
lebinin Türk Ceza Kanununun 240 mcı ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Barbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
İMİiullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Ufarıncgt Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması 
KömisycMiıı Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) (Dağıtma tarihi': 10.1.1994) 

15. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 16. — Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 
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17. - 2992. Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde, ve 190 Sayılı Kamın Hükmimde 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
mın Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan vo 
Bütçe komisyonları raporları (î/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 (1/720J (S. Sayısı : 
6.91) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

20s - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı İCanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun îlükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan _ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı: 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 21. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kamın Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. 5a 
•yı« : 71) (Dağıtma tarihi: 12.5.1992) 

X 22. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve îç 
irsleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (î/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıiına tarihi :' 
14:5.1992) . 

23.--- İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta 
narısı ve Anayasa-ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (î/376) (S. Sayısı : 139) (Da-. 
gıtma tarihi : 30.6.1992) 

24. -.— Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin. Es».; 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) 
fS. Sayısı: 134) (Dağıtma tarihi: 6.2.1992) 

25. — Doğa Anadolu. Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş vs 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müi'tüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'ni.n Aynı Mahiyetteki Kanun Tek-
lifleri ve .'Plan ve Bütçe Komisyonu .Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12,2.1993) 

26. — !i İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanım Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (İ/553) (S, Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi :' 7.12.1993) 
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27. — 'Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş vs Görevleri Hakkında 
Kanunun îki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Rapora (1/355) (S. Sayısı: 66) (Dağılma tarihi: 24.4.Î992) 

X 28. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar EM-
nımtî Ka.fiunu üs Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porlara (1/432) (S. Sayısı: 201)'(Dagrtraa tarihi: 16.11.1992) 

X 29. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap' 
m; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve" Plan ve Bütçe.Komisyonu Raporu (2/1.142) (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 Kamm 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 Kamın Tasarısı ve Ada
let ve Plan ve 'Bütçe komisyonları raporları (1/701) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
10.6.1994) 

34. — 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 îçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulmast Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılmanı Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğîu'mm 3628 Sayılı Mal -Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve ÎI inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu-(2/381, 2/196) (S. Sayısı ; 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 
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X 36. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

X 37. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, tmar, 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, 
Eğitselve Bilimsel İşbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/475) (S. Sayısı : 565) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 39, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/546) (S. Sayısı : 613) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

X 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 Dair 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 İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1 /687) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi: 10.6.1994) 

X 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, tmar, 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 ve 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 Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/619) 
(S. Sayısı: 674) (Dağıtma tarihi : 15.7.1994) 

X 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, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/548) (S. 
Sayısı 695) (Dağıtma tarihi : 8.9.1994) 

52. — 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

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 işler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 
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56. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişildik Yapılmasına Dair Kaçım 
Tasarısı ve'Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (î/530) (8. Sayısı : 347) (Dağıtma-ta
rihi': 18.5.1993) 

57. — Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanv.ua 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üz^ra 
Geri Gönderme Tezkeresi ile 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapcru 
(1/667, 1/649) (S. Sayısı: 639) (Dağıtma tarihi: 18.4.1994) 

58. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu Ve Sinop Milletvekili Yaşar IVp-
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) 

59x — 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşın* 
maz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun' Tasarısı ve Adalet 
vo Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/532) (S, Sayısı : 629) (Dağıtma tariM : 
24.3.1994) 

60. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yağar, 
Topçu'nuü Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen MiUar 
Fazlalıklarının ilgililerine Devrine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/992) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

61. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Gürieg' 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkam/ekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'iri, 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"fc'o-
misyonu Raporu (1/3.41) (S, Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

63. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
^5 îfîas Kanununa .Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Eikatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayıl». İcra ye îfîas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve-Adalet Komisyonu Rapora (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağüma tarihi : 
23.9,1992) 
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6-1. — Taşınmaz Mal Zilycdliğine Yapılan l'ecavüzlerirı Önlenmesi Hakkında 
Kamına Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi.: 8.10.1992) 

65. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ila 
Güîharıc Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
I aşarisi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (î/487) (3. Sayış» ; 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1.993) 

66. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili-Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kananıma Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 43.1993) 

67. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları 'raporları (1/433. 
2/395) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 

68. —- Vakıflar. Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/3.57) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

69. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Uç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(•. /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 Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

7İ. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşldlatmm 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 İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalei 
v« Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

73. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Ve-rilmesine Dair Kanunun Bir. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
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Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta'n 
rihs : 26.1.1993) 

X 74. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
MiUÎ Savunma Komisyonu Raporu (İ/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

fl$i — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı. Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Rapora (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi: 8.2.1993) 

76. — Çocuk • Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Geza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı: 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.İ992) 

77. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1 /389) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma tarihi: 30.6.1992) 

78. — Çeşitli Kanun, ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl" 
ması Hakkında Kanun Tasara* ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 85) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

79. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11,7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1 /303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

80. — İzmir Milletvekili Işılay Saygm'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/80) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 25.2.1992) 

81. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının,-9.5.1969 Tarih vt 
î 177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi': 25.2.1992) 

82. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
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 Fersoael Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raponı (2/50, 2/149) 
(S, Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

83. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun'Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5,1992) 
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84. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güne? 
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, îmar3 Ulaştırma ve 
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 İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

87. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S, Sayım : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

88.— Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılî 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

89. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve. Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun î 3 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'mn, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) 
(Dağıtma tarihi : 21.9,1992) 

91. —- Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Ajrkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Rapora (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.İ992) 

92. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul'Kiraları Haldun da Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapora (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

93. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri [ç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik - Yapılmasına Dair Kanun 

— 73 — 



..____. __ ______ . ' . f __ '. ; ' 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN' GELEN DİĞER İŞLER 

Teklifi ve Millî Savunma, Komisyonu Raporu (2/307) (S, Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

94. — Çorum -Milletvekili Cemal gahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar vo Bıçak-
Sar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril-
-sesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391); (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : İ.10.1992) 

95„ ---- İstanbul Milletvekili Sabrı Oztürk ve 9 Arkadaşının, 7S2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı istanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanıma Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tekiifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) -

96, — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Saydı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
alemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
muna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanım Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992)' 

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 : 
S.10.1992) 

98.—- Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tekiifi 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 Kanım Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378). (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

100. --• Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820'Sayılı Kanun ve Anayasanın. 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (î/428, 3/543) (S. Sayısı : i 84) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

101. -r- Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(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) 

i03.' — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa-. 
nsı ve Çorum Milletvekili' Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
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Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanım Teklifi ve Milli Savunma ve Aialet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

104. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alman 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 Elkatmı§ ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstean Hekımoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapora (2/367) (S! Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
İ9.İÎ.1992) . . 

106. — Sunak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanım Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma'tarihi : 19.11.1992) 

107. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, .3194 Sayılı 
hnar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, 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
nım Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlan (2/6) 
(S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

109. — Sırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'm, 1602 Sayılı Askerî Yüksek îdarc 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Mili? Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 23İ) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) -

110.. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve A*dalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
51.1.1993) 

111. — 3146 Sayı».'Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına öair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
vo Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlan (1 /468) (S. Sayısı ; 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

i 12. — Sunak Milletvekili Mahmut • Ahnak'm, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun LJazt Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi: 26.İ. 1993) 
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113. — Şıraak Milletvekili Mahmut Alınak'ın,. 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26,1.1993) 

İ14, — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askeri Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (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 Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) -

11.6. —" Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

•117. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayıh Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İlki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

118. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Saydı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

119, — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendimin De-

, getirilmesine Dair Kanun Teklifi 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 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 1.3.1993) 

121. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
lan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S," Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 
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122. — Muğla Milletvekili Nevçat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı îman 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, îmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S, Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3,1993) 

123. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih vs 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

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 (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

126j — 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 Rapora (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

127. - - Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondoklmıncu 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 Uyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Pian 
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 içişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

— 77 — 



. ^ ^ . . ^ . _ ™ _ . _ _ _ _ _ _ . _ _ - ı .-• _ _ _ _ _ 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

132. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Miliî Savunma Komisyonu Raporu (î/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 Miliî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) - - • 

134. — Şırnak Milletvekili Mahmut. Alınak'ın, Milletvekilleri, il Genel Meclis 
Üyeleri, Koy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kamın Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayıss : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5-1993) 

135.— Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (î/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

136. — Yabancıların Türkiye'de ikamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun. Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyona 
Raporu (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : İ.7.19.93) -

137,; — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka-
nurumun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanıma Bir Madde.ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve "Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma ta
rihi ; 22.9,1993) 

138. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kumluklarına 
İlk Defa Memur, İççi, Geçici İççi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kamıo Teklifi ve İçtüzüğün .38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 36Î) (Da-
gitm's tarihi : 9.İl. 1993) ' 

139. — Sivas Milletvekili Abdullatif §ener, ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
ruda B Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.ÎÎ 199?) • 

140. — Ankara -Milletvekili -Yücel Seçkmer ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi: .ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da-
gılnıa tarihi : .25.11.1993) 
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141. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğhı'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nım 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 Değişiriirnetsi 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 
Rapora (2/7Î2) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi :. 7.12.1993) 

144. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı.-Kaçakçılığın Men 
vs Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nım 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'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun liozı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

147. — Eskişehir Milletvekili •!.. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
tekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın ,4.11.1981 Tarihli ve 254? 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

'•ve Millî-Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) .(S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

148. — Balıkesir Milletvekili Sami SÖzat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
ICanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Karnın Teklifi ve Tarım, Orman ve Kö'yişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691Ş 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

149. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'm İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, îmar. Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dag)lma tarihi : 8.2.1994) 
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X 150. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Basa 
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 
tarihi : 10.2.1994) 

152. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komig* 
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtrnaa tarihi : 10.2.1994) 

153. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı tş 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 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hattında 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 Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı:564) 
(Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

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) (Dağıtına tarihi : 23.2.1994) 

— 80 — 



- Y ^ 
. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

...KOMİSYONLARDAN GELEN BİĞER İŞLER 

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. — icra 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) 

163. — 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
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (î/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) 

168j — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil,' Kan 
Milletvekili Atilla Hım, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanım 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 ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
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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 Satış, Hibe, Devir 
ve Elden •Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
anan ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın .89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

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 İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlâve Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Rapo.ru • ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğıudan 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. — Cırnak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'ın Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

176. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi :• 24,3.1994) 

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'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 283.1994) 

179. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Ovalan, 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 
M : 634) (Dağıtma tarihi : ''8.3.1994) 
X 180. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 

Geçirilmiş) nin Onaylanmasının'Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S, Sayısı : 535) (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 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 
3 üncü ve 10 uncu, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam 
Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14 üncü, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü, 3480 Sayılı Maluller ile Şehit, Dul ve 
Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanunun 4 üncü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(İ/556) (S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

183. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /479) 
(S. Sayısj : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

184. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
.İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994) 

1R5. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Ormau ve Köyişleri 
komisyonları raporları (İ/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

186. — 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 Uyaıınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1994) 

188. - - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanım Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı : 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 Rapora (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 3,6.1994) 

190. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'm; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1994) 

191. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra-
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi: 3.6.1994) 
X 192, — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Da-

çe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 181 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci, 68 inci, 69 uncu, 76 ncı ve 133 üncü Maddelerinin 
Değiştirilmesi ile İlgili Kanım 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 Kanım Teklifi; ve Anayasa Komisyonu Rapora (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) 

!'>4. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat'm 7.6.1926 Tarihli ve 904 Sayılı Islahı 
Hayvanat Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Ek
lenmesine Dair Kamun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Rapora 
(2/1077) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

195f — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 

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) 

197a — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişİeri 
ve Plan ve bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 
20.6.1994) 

198. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri 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 ve Millî Savunma ko
misyonları raporları (7/710) (S. Sayısı : 694) (Dağıtma tarihi : 6.9.1994) 
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200. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 
X 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 (2/948) (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 Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma 
tarihi : 13.10.1994) 

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 Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (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 (1/745) (S. Sayısı: 716) (Dağıtma tarihi: 21.10.1994) 

210d — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ile Siirt eski Milletvekili 
Zübeyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994) 
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X 211. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, 
Refah Partisi Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Anavatan Partisi 
Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın, 11.10.1983 Tarih ve 
2913 Sayılı Kanun, 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 işbirliği 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 İş

birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygum 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 Kanun 
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 
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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 Azerçaycan 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 Teşkiyâtt 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'ın; 
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 Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarim, 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 Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 

X 228. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı : 740) (Dağıtma tarihi : 18.11.1994) 

(X)Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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