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I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - YOKLAMALAR 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, polislerin askerlik görev

lerini polis olarak yapmalarına ilişkin gündem dışı konuşması ve İçişleri Ba
kanı Nahit Menteşe'nin cevabı 

2. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Avrupa Parlamenterler Mecli
sinin Türkiye aleyhine aldığı karara ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet 
Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın cevabı 

3. - Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın,İller Bankasınca yürütülen şe
hir ve kasabalar içme suyu yatırımlanna ilişkin gündem dışı konuşması ve Ba
yındırlık ve İskân Bakanı Erman Şahin'in cevabı 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 

• 1. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/343) (S. Sayısı: 71) 
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Sayfa 
2. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 

İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 
3. - İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasa

rısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 
4. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 274 
(2/324) (S. Sayısı: 134) 

5. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 
10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9,2/536) (S. Sayı- 275 
s ı : 283) 

6. - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/553) (S. Sayısı: 391) 275 

7. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (İ/355) (S. Sayısı: 66) 2 7 5 

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

9. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenme
sine Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. 
Sayısı: 691) 275 

10. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Soşyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat 
Matkap'ın; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (2/1142) (S: Sayısı: 699) 

11. - 18.1.1954 Tarihli ye 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 
Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raropu (1/815) (S. Sayısı: 763 ve 763'el inci Ek) 276:287 

12. - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletveki
li Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Tek
lifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/744,2/1095) (S. Sayısı: 798) 

13. - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kânununda Değişiklik
ler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 288 
(1/838) (S. Sayısı: 813) 

14. - Fikir ye Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları 
(1/722) (S. Sayısı: 771) 2 8 8 
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15. - Çiftçilerin T.G. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım 
işletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna ve Toprak 
Mahsulleri Ofisine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 43 Arkadaşının, Şanlıurfa Mil
letvekili Seyit Eyyüpöğlu'nun, Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve 17 Arkadaşı
nın, Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Antalya Milletvekili Hasan Na-
mal'ın, Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Milletvekili İsmail Kö-
se'nin, Erzincan Milletvekili Ali İbrahim Tutu'nun Aynı Konudaki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/823, 2/403, 2/447, 2/602, 2/639, 288:347 
2/813, 2/623, 2/1034,2/1318) (S. Sayısı: 807) 

16. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58 ve 
58'e linçi Ek) 3 4 8 

17. - Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve ^4S 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı: 111) 

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

. 19. - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 
1/181, 1/52,1/62) (S. Sayısı: 116) 348 

20. - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180)" 349 

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

22. - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı: 322) 349 

23. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız 
ve Keyfî İşlemleriyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı 

348 

- 2 5 9 -



T.B.M.M. B.-106 27.4.1995 

Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Mec
lis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337) 

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

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

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

27. - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404) 

28. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde 
Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu 
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 mcı ve ilgili Maddelerine Uyduğu iddi
asıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet 
Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve 
Köyişleri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü 
Yürür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Mec
lis Soruşturması Açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu 
Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) 

29. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 554) 

30. - Ceza infaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve idaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/616) (S. Sayısı: 606) 

31. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde 
Değişiklik Yapılmasına ilişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Ada
let ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609) 

32. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı: 624) 

33. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 
206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/336) (S. Sayısı: 690) 
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34. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî ihracat İd
dialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikle
ri ve Bu Eylemlerinin Türk Geza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddi
asıyla, Devlet Eski Bakanı ye Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye 
ve Gümrük Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile 
Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal Haklarında, Meclis Soruşturması Açıl
masına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu (9/22) (S. Sa
yısı: 779) 

35. - Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenmesine, Bazı „ 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/829) (S. Sayısı: 833) 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
''A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
1. - İçel Milletvekili İstemihan Talay'ın, Tarsus SSK Hastanesinin personel 

ihtiyacına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Aydın Güven 
Gürkan'ın yazılı cevabı (7/6214) 355 

2. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Develi-Yenice Köyü
nün kadastro çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Abdülbaki Ataç'ın 356 
yazılı cevabı (7/6456) 

3. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon Adalet Sarayına ilişkin so- 057 
rusu ve Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/6526) 

352:353 

355 

355 

m 
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I.-GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak yedi oturum yaptı. 
Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, sağlık meslek lisesi mezunlarının sorunlarına iliş

kin gündem dışı konuşmasına Sağlık Bakam Doğan Baran; 
Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, esnaf ve sanatkârların sorunlarına ilişkin gündem dışı ko

nuşmasına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aydın Güven Gürkan; 

Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, çay üretimi ve üreticilerin sorunlarına ilişkin gün
dem dışı konuşmasına da Devlet Bakanı Nafiz Kurt; 

. Cevap verdiler. 

Avusturya Meclis Başkanının davetine icabet etmesi uygun görülen, TBMM Başkanına refa
kat edecek milletvekillerine ilişkin Başkanlık Tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

24.41995 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve Genel Kurulun 25.4.1995 tarihli 104 üncü 
Birleşiminde okunmuş bulunan (11/41) esas numaralı gensoru önergesinin, gündemin "Özel Gün
demde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına; Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gündeme 
alınıp alınmayacağı hususundaki öngörüşmelerin 2.5.1995 Salı günkü Birleşimde yapılmasına iliş
kin Danışma Kurulu Önerisi kabul edildi. 

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

21 inci sırasında bulunan 71, 

22 nci sırasında bulunan 82, 

23 üncü sırasında bulunan 139, 

24 üncü sırasında bulunan 134, 

25 inci sırasında bulunan 283, 

26 ncı sırasında bulunan 391, 

27 nci sırasında bulunan 66, 

28 inci sırasında bulunan 201, 

18 inci sırasında bulunan 691, 

29 uncu sırasında bulunan 699, 

30 uncu sırasında bulunan 763 ve 763'e 1 inci Ek, 

31 inci sırasında bulunan 798, 

32 nci sırasında bulunan 813, 

33 üncü sırasında bulunan 771, 
S. Sayılı kanun tasarı ve teklifleriyle görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda 

hazır bulunmadıklarından ertelendi. 
Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel Mü

dürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna, Toprak Mahsulleri Ofisine, Orman ve Köyişleri Ge
nel Müdürlüğüne Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Tasarısının (1/823, 
2/403, 2/447, 2/602, 2/639, 2/813, 2/923, 2/1034, 2/1318) (S. Sayısı: 807) görüşmelerine devam 
edildi. 3 üncü maddenin oylanmasından önce istem üzerine yapılan yoklama sonunda Genel Ku
rulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından ve tekrar ara verilmesi halinde de toplantı 
yetersayısı bulunamayacağı kanaati hâsıl olduğundan; 
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Alinan karar gereğince, 27 Nisan 1995 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere, Birle

şime 21.49'da son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Kadir Bozkurt Işılay Saygın 

Sinop îzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Cengiz Üretmen 

Manisa 
Kâtip Üye 

© 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
27 .4 .1995 PERŞEMBE 

Raporlar 
1. - Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim ve Spor 

Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/789) (S. Sayısı : 819) (Dağıtma tarihi : 
26.4.1995) (GÜNDEME) 

2. - Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 98 Arkadaşının, Hükümran Bosna-Hersek 
Devletinin Nefsi Müdafaa İmkân ve Kabiliyetinin Takviyesi İçin Geçici Kanun Teklifi ve Dışişle
ri Komisyonu Raporu (2/1308) (S. Sayısı: 820) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) (GÜNDEME) 

3. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim, Bi
lim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/795) (S. Sayısı: 821) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1995) (GÜNDEME) 

4. - Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/826) (S. 
Sayısı: 822) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) (GÜNDEME) 

5. -Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 
31 inci Fıkrası ile 70 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (2/1217) (S. Sayısı: 823) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) (GÜNDEME) 

6. - İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın Çevre Kanununun Bir Maddesinin Değiştiril
mesine İlişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu'nun Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifi ve Çevre ve İçişleri komisyonları raporları (2/1085, 2/1098) (S. Sayısı: 824) (Da
ğıtma tarihi: 26.4.1995) (GÜNDEME) 
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7. - Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bağlı 1 

Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkmda Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1015) (S. Sayısı : 825) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 
(GÜNDEME) 

8. - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/801) (S. Sayısı : 826) (Dağıtma tarihi : 
26.4.1995) (GÜNDEME) 

9. - Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili ismail Köse ve 5 Arkadaşının, Di
yanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/522,2/1244) (S. Sayısı: 827) (Dağıtma ta
rihi: 26.4.1995) (GÜNDEME) 

10. - Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/759) (S. Sayı
s ı : 828) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) (GÜNDEME) 

. 1 1 . - Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 37 Arkadaşının, Er Kazanından İaşe Edileceklere 
İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (2/587) (S. Sayısı: 829) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) (GÜNDEME) 

12. - Kütahya Milletvekili H. Cavit Erdemir'in, Emet İlçesi Dere Mahallesi Nüfusuna Kayıt
lı Mustafa Oğlu Hafıze'den Doğma 1956 Doğumlu İsmail Fidancı'nın Cezasının Affı Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1309) (S. Sayısı: 830) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 
(GÜNDEME) 

13. - 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 ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Öner
gesi (2/1253) (S. Sayısı: 831) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) (GÜNDEME) 

14. - Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlü'nun, Sakarya İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurul
ması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme 
Alınma Önergesi (2/1274) (S. Sayısı: 832) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

\ Açılma Saati: 14.00 
BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Işılay SAYGIN (İzmir), Kadir BOZKURT (Sinop) 

-.;.--—— m — — 
BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 106 ncı Birleşimini açı

yorum. 

III . -YOKLAMA 
BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; salonda hazır bulunan sayın üyele

rin, yüksek sesle işaret buyurmalannı rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 

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

Gündeme geçmeden önce, Sayın Elkatmış'a, Sayın Zaimoğlu'na ve Sayın Ayhan'a gündem 
dışı söz vereceğim. 

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

L- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış 'in, polislerin askerlik görevlerini polis olarak yap-
, malarına ilişkin gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakam Nahit Menteşe 'nin cevabı 

BAŞKAN - Polislerin, askerliklerini yine polis olarak yapmaları konusunda Sayın Elkatmış 
söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Elkatmış. 

MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlarım ve bana söz verdiği için, Sayın Başkana da teşekkür ederim. 

Değerli milletvekilleri, son günlerde, emniyet güçlerimizi yıpratıcı birtakım davranışlar görü
yor, sözler işitiyoruz. 

İLHAN KAYA (İzmir)-Hükümet söylüyor... 

MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Özellikle de, bu çeşit davranışları yapmaması ve sözle
ri söylememesi gereken üst düzeydeki birtakım yöneticilerden ye bakanlarımızdan görüyor, işiti
yoruz; bu nedenle de çok üzülüyoruz. 

İLHAN KAYA (İzmir) - Hangi bakan; isim verir misin... 

MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, memleketimizde, ülkemizde, dev
let hayatımızda birçok değerli müesseselerimiz var; ancak, iki müessesemiz vardır ki, devletin iki 
müessesesi vardır ki, bu iki müessese, ülkemizin, memleketimizin gözbebeğidir: Bunlardan bir ta
nesi, haricî tehlikelere karşı bizleri koruyan, gözeten ve gerektiğinde de, dahilde bu görevi yapan 
Silahlı Kuvvetlerimiz; ikincisi de, dahilde, gece -gündüz demeden bizlerin güvenliklerini, emniye
tini sağlayan emniyet güçlerimiz, polislerimizdir. Bu iki gücümüzü, kuvvetimizi yıpratmadan, gö
zümüz gibi korumak, kollamak, hepimizin en büyük görevidir; ama, ne yazıktır ki, son günlerde, 
emniyet güçlerimize, polislerimize hakaret etmek, onları küçük düşürmek, onları vazife yapamaz 
hale getirmek moda olmuş gibidir. Halbuki, polislerimiz, emniyet güçlerimiz gece-gündüz deme
den, bayram demeden, tatil demeden, her zaman, neredeyse 24 saat vazife yapan görevlilerimizdir, 
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arkadaşlarımızdır. O halde, bunları yıpratma yerine, bunları görevlerinde daha da başarılı hale ge
tirmek için çalışmalar yapmalıyız. 

İLHAN KAYA (İzmir) -Kim yıpratıyor Sayın Milletvekili?.. 

MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Üzülerek söyleyeyim ki, bu sabah televizyonun bir ka
nalında... 

İLHAN KAYA (İzmir) - Dün akşam da böyle bir konu oldu. 

MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Sayın Devlet Bakanımızdan... 

İLHAN KAYA (izmir)-İsim ver, isim!.. 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - İnsan haklarından sorumlu Devlet Bakanı Algan Haca-

loğlu... 
İLHAN KAYA (İzmir) - Algan Hacaloğlu... Bravo... 

MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - ...yine, polislerimizi yıpratıcı bir konuşma yaptı ve "An
kara'da geçenlerde olan bir hadisede; yargısız infazda bulundu" dedi. 

Değerli arkadaşlarım, ben, şaftsen, Sayın Bakandan böyle bir şey beklemezdim; çünkü, kendi
sinin uzun bir devlet tecrübesi var, çok değerli bir bürokratımız ve sorumlu bir mevkidedir. Böyle, 
uluorta, elinde hiçbir delil, belge olmadan, televizyon karşısına çıkıp da, yıpratıcı, polislerimizi kü
çük düşürücü sözler söylemesini, ben kabul edemiyorum ve Sayın İçişleri Bakanımız da aynı ka
nalda, aynı anda, böyle bir şeyin varit olmadığını söyledi; ki, esas, benim itimat edebileceğim, gü
venebileceğim söz de, Sayın Bakanımızın sözüdür. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Sen Bakana güvenmiyor musun?.. 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Çünkü, polislerimizin emniyet güçlerimizin birinci de

recede amiridir. O Sayın Bakanımız böyle bir şey söylemezken, hiç görevi olmayan bir diğer Sa
yın Bakanımızın böyle yıpratıcı söz söylemesi, doğrusu, çok yanlış ve çok olumsuz bir şey. Kaldı 
ki, şayet, böyle bir şey varsa rbiz olmamasını dileriz, böyle bir şeyi de tasvip etmeyiz hiçbir zaman-
bunu çıkıp da televizyonda, kendisini bir yargıç yerine koyup itham etmek yerine, hatta, ithamdan 
da öte, mahkûm etmek yerine, gerekenin yapılması lazım, bu yönde bir soruşturma açılması lazım; 
bunu, öncelikle vurgulamak istiyorum. 

Polislerimiz gerçekten, büyük bir fedakârlıkla, gece gündüz demeden, büyük risk altında ça
lışmaktadırlar. O halde, bize düşen görev, bizlerin, bu memleketin, bu milletin güvenliğini sağla
yan bu değerli polis kardeşlerimizin daha iyi vazife yapmalarını beklemek için onlara yardımcı ol
makken, onları yıpratmamız fevkalade yanlıştır. 

Bugün, polislerimizin çok büyük problemleri var. Kendileri bir disiplin içerisinde çalıştıkları 
için, bu memleketi, bu milleti çok fazla sevdikleri için seslerini dahi çıkaramamaktadırlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Sayın Başkanım, 1 dakika daha müsaade edin. 
İLHAN KAYA (izmir) - Sayın Başkan, önemli bir konu arz ediyor. 
BAŞKAN - Buyurun, devam edin Sayın Elkatmış. 

MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Bugün, polislerimiz, maddî yönden çok zor durumdadır
lar... 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Aldıkları zam yüzde 30; daha az bile... . 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Aldıkları zam da bir şey değil, maaşları çok düşüktür. 

Neredeyse 24 saat, bayram demeden, tatil demeden, gece gündüz demeden, ipsiz sapsız birtakım 
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insanlarla boğuşan, teröristlerle boğuşan bu değerli kardeşlerimizin aldıkları tazminata ve fazla me
saiye baktığımız zaman çok sembolik kaldığını görürüz. Bizim, onların bu maddî durumlarını -da
ha güzel vazife yapabilmeleri için- yükseltmemiz, iyileştirmemiz gerekir. Kaldı ki, sosyal hakların
da, diğer haklarında da birçok mağduriyetleri var; bunların önlenmesi lazım. Mesela, en son çıkan 

. bir kararla -zannediyorum, Sayın Bakanımız belki cevap verecekler- polislerin kendi paralarıyla al-

. dıkları zatî silahları ellerinden alınıyor; başka yerlere veriliyor; tekrar, kendi paralarıyla, başka si
lah almaları isteniyor; bu da polislerimizi fazlasıyla mağdur ediyor. Değerli arkadaşlarım, bu yan
lış bir durumdur... 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Büyük bir yanlışlık. 

MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Ayrıca, polislerimizin içinde bulunduğu en büyük prob
lemlerden bir tanesi de şudur: Bu arkadaşlarımız eğitimlerini görüyorlar, silahlı eğitim de görüyor
lar ve gece gündüz de güvenlikle ilgili konularda çalışıyorlar. Dört beş yıl polis olarak çalışmış; ev
lenmiş, aile sahibi, çoluk çocuk sahibi olmuş bu polis arkadaşlarımıza deniliyor ki "askerlik göre
vine git." Askerlik görevine gidince tabiatıyla askerliklerini er olarak yapıyor ve dolayısıyla çoluk 
çocukları ortada kalıyorlar; halbuki, bunlar silahlı eğitim görmüş kişilerdir... 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Sayın FJkatmış, temel eğitimden sonra görevlerine dönecekler. 

MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Belki, bir iki ay gibi, diğer mesleklerde... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Elkatmış, size... 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Sayın Başkamm, bitiriyorum. 
Bunlar temel eğitimlerini yapıyorlar. O halde, bunların, askerlikten muaf tutulmaları lazım; za

ten, bunların yaptıkları iş de güvenlikle ilgili bir iştir. Yetişmiş bu arkadaşlarımızı, güvenlik kuv
vetleri açığımız da olduğuna göre, bu şekilde mağdur etmememiz lazım, çoluğunu çocuğunu orta
da koymamamız lazım. Belki, daha başka çözümler de bulunabilir; ama, eğer, askerlikten muaf tu
tulmaları mümkün olamıyorsa, hiç değilse, bir iki aylık bir eğitimden geçirdikten sonra -öğretmen
lerde bir zamanlar ye yurt dışında çalışan işçilerimizde olduğu gibi- polis olarak görevlerini yap
maları sağlanmalıdır. Bunu, polislerimiz dört gözle beklemektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, son söz olarak şunları söylemek istiyorum... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) • 
BAŞKAN - Sayın Elkatmış, efendim, tekrar tekrar aynı şeyleri ifade buyuruyorsunuz; lütfen 

buyurun... 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Polislerimizi yıpratacağımıza, morallerini yükseltmeli

yiz, onları itham etmemeliyiz, iyi bir eğitim vermeliyiz, maddî durumlarını düzeltmeliyiz, sosyal 
ve özlük haklarını düzeltmeliyiz, şehitlerin geride kalanlarını ortada bırakmamalıyız, araç gereç yö
nünden modernize etmeliyiz, velhasıl, her türlü yardımı yapmalıyız ve ayrıca, gece bekçilerinin du
rumu da muallaktadır; onların ise, hiçbir sahibi yoktur; gece bekçilerimiz için de gerekli kanunî dü
zenlemeleri ve iyileştirmeleri yapmalıyız. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım Sayın Başkanım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Elkatmış. 
Sayın Elkatmış'ın gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere, İçişleri Bakanımız Sayın 

Menteşe; buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Nev
şehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'ın, polisler üzerindeki konuşmasına cevap vermek üze-
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re huzurlarınızı işgal ediyorum, Evvelemirde, Sayın Elkatmış'a, polislerimize kanat gerdiği için te
şekkürlerimi sunmak isterim. 

Gerçekten, polislerimiz, zor şartlar altında görev ifa etmektedirler, göğüslerini siper edercesi
ne, canlarını siper edercesine mücadele vermektedirler; onun için, daha önce, hatırlarsınız, tazmi
natlarını artırmak için, görevi deruhte ettiğim andan itibaren, büyük bir mücadele verdik, kanun ta
sarısını Meclise getirdik. Yüce Meclisin destekleriyle, senelerden beri beklenen, bu, tazminatların 
artırılmasına ilişkin kanun çıkarılmış bulunmaktadır. Yine, 15 Nisandaki zamdan istisna edilmiş
lerdi; derhal, gerekli mercilerimize -Maliye Bakanlığımıza- müracaat etmek suretiyle, bu hususu da 
düzeltmiş bulunmaktayız. 

Sayın arkadaşımız, Sayın Devlet Bakanımıza atfen beyanda bulundular; yargısız infaz konu
sunda kendisinin beyanda bulunduğunu ifade ettiler. Ben, o televizyon programını izleyemedim; 
ancak, arkadaşım, bana da bu konuda müracaat etti; gerekli incelemeyi yaptırmak suretiyle kendi
sini bilgilendirmiş bulunmaktayım. 

Hadise, 12 Nisan 1995 günü Ankara/da yapılan operasyonlara aittir. 12 Nisanda, bir failin ya
kalanması suretiyle elde edilen bilgilerden yola çıkılarak Ankara'nın 9 yerinde operasyon yapılmış
tır; 8 yerde yapılan operasyonlar müsademesiz cereyan etmiştir ve 17 terörist, bu suretle, sağ ola
rak yakalanmıştır; ancak, Batıkent'te -bu arada, tabiatıyla, şunu da ifade edeyim- bu operasyonlar 
sonucunda -ki, Ankara'da kullanılması muhtemeldi bunların- bomba, kalaşnikof tüfek, mermiler, 
el bombaları, fünyeler, tahrip kalıbı gibi, çok sayıda silah ve elektronik daktilo gibi malzeme de ele 
geçirilmiş bulunmaktadır. Demek ki, bu operasyon başarılı olmuştur ve Ankara'da kullanılacak bu 
silahlar, zamanında ele geçirilmiştir. 

Sayın arkadaşımızın bahsettiği Batıkent'teki olayda müsademe vuku bulmuştur. 

İLHAN KAYA (İzmir) - Silaha karşı, silahla cevap verilmiş. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Tabiatıyla, burada polise silah atılmış
tır; raporlar önümdedir, uzun uzun okumak suretiyle sizin huzurunuzu işgal etmeyeceğim; yalmz, 
kısaca, polis, esasında, 8 yerde yaptığı gibi, 9 uncu yerde de sağ olarak ele geçirmek için direnmiş
tir; ama, silahla karşılaşmıştır, çelik yeleklerine isabet etmiştir mermiler. Bu suretle, polislerimiz 
şehit vermedi; ancak, 3 terörist, maalesef, ölü olarak ele geçirilmiştir. 

Değerli Bakan arkadaşım benden bilgi istedi; tabiatıyla, bu hususta kendilerini bilgilendirmiş 
bulunmaktayım. 

İLHAN KAYA (İzmir) - Emniyet güçlerimizden özür dilemesi lazım Sayın Bakanın. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamİa) - Saniyen, değerli arkadaşlarım, sayın ar
kadaşım askerlik konusuna temas ettiler. Emniyet teşkilatında görevli polislerin, askerlik hizmetle
rini, teşkilat içerisinde görev yaparak ifa etmeleri konusunda, esasen, Bakanlığımda, bir çalışma 
yapılmıştır. Bu konuda bir tasarı hazırlanarak Millî Savunma Bakanlığına teklif götürülmüş; ancak, 
tasarı, Millî Savunma Bakanlığınca uygun görülmemiştir. 

Böyle bir tasarı hazırlamaktaki amacımız, terörle mücadelede güvenlik güçlerimizin gösterdi
ği başarının devamını sağlamaktır. Emniyet teşkilatımızdaki, âmir-memur, toplam 119 941 perso
nelden, halihazırda, 27 842 personel askerliğini yapmamış bulunmaktadır. Bakanlığımızın, Millî 
Savunma Bakanlığına yaptığı teklif sonucu, olağanüstü hal bölgesinde görevli 1 373 personel ile 
Ankara, İstanbul ve izmir illerinde görevli 1 874 personelin askerlik ertelemeleri kabul edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu konudaki çalışmalarımız, ülkemizin, emniyet ve asayişi ile yürüt
mekte olduğumuz terörle mücadelenin seyrine göre devam edecektir, Millî Savunma Bakanlığın
daki ve Genelkurmay Başkanlığındaki teşebbüslerimiz devam edecektir. Bu kişilerin askerliğe 
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sevk edilmeleri halinde, rakamlarla da gösterdiğim gibi, bir boşluk doğacaktır. Onun için, sonuç 
alacağımızı ümit ediyorum. Esasen, polislerimiz de asker gibi görev yapmaktadırlar; onlara, bir for
mül bulunması icap etmektedir, 

Bu açıklamayı yapma fırsatı verdiği için, Sayın Mehmet Elkatmış arkadaşıma teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

Yüce Meclise saygılarımı arz ediyorum. (DYP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

Giresun Milletvekili Sayın Rasim Zaimoğlu?.. Yok. 
2. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Avrupa Parlamenterler Meclisinin Türkiye aleyhine 

aldığı karara ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın cevabı 
BAŞKAN - Sayın İbrahim Özdiş, Sayın Zaimoğlu bulunmadığı için, zatı âlinize gündem dışı 

söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Özdiş. 

ÎBRAHlM ÖZDİŞ (Adana) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Avrupa Parlamenter Mecli
sinin Türkiye aleyhine aldığı kararla ilgili, gündem dışı söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yü
ce Meclisi saygıyla selamlıyorum; ayrıca, Sayın Başkana da teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Avrupa Konseyinin kuruluş amaçlan arasında, insan hakları ile temel 
özgürlükleri koruma ve geliştirme, önemli bir yer tutmaktadır. Avrupa Konseyi Parlamenter Mec
lisi, dün, Türkiye'nin üyeliğinin askıya alınması hususunda, Bakanlar Komitesine tavsiye karan al
mıştır. Böyle bir tavsiye kararı, Türkiye'nin Kuzey Irak'tan çekilmesi, Kürt sorununa barışçı bir çö
züm arayışına girmesi, Anayasa ve yasalannı Avrupa Konseyi ilkeleriyle uyumlu hale getirmesi, 
haziran ayı sonuna kadar bu konuda ilerleme sağlaması istemlerine dayandırılmıştır. 

Türkiye, Kuzey Irak'a, terörle mücadele için, insanların ilk ve en önemli hakkı olan yaşam 
hakkını korumak ve bu yöndeki saldırıları önlemek için girmiştir; Türkiye, Kuzey Irak'a, işgal 
amacıyla girmemiştir. Bu, uzun süredir dünya kamuoyuna duyurulmuş ve bu doğrultuda geri çekil
meler başlamıştır. 

Terörle mücadele ve terörizmin önlenmesi amacını taşıyan bir uluslararası kuruluşun, sanki te
rörü destekler nitelikte veya bu anlama gelebilecek bir karar alması, her şeyden önce, kendi kendi
ni inkârıdır. Türkiye, demokratik bir ülkedir; özellikle, bölgesinde bir istikrar unsurudur. Demok
ratik ilkeleri tam anlamıyla gerçekleştirmek, bu toplum buna layık olduğu için, bu toplumun mut
luluğu için zorunlu ve gerekli görülmektedir. Bu amaç doğrultusunda, Hükümet Protokolünde ka
rar alınmış, yasal çalışmalar yapılmaktadır. Anayasanın birkısım maddelerinde değişiklik yapma 
çalışmalan ileri bir aşamadadır. Bu toplumun ihtiyacı olan bu düzenlemeler, Avrupa ülkeleri iste
di diye yapılmamaktadır; Türk toplumu buna layık olduğu için yapılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin Türkiye konusunda aldığı ka
rar, hiçbir şekilde, uygulanabilecek nitelikte değildir. Aynı Meclisin, içinde bulunduğumuz yasama 
yılı önöcesinde, Türkiye'deki demokratikleşme hareketi konusunda birtakım isteklerde bulunduğu 
bilinmektedir. Gelen heyetlere verilen yanıtlarda, istenenlerin, Türkiye'deki siyasal partilerin he
men hepsince de istenen değişiklikler olduğu ve bu yasama yılı boyunca, bu yönde çaba gösterile
ceği belirtilmişti. Bu çabalar, bildiğiniz gibi, devam etmektedir ve Partimiz de, bu çabaların yakın 
takipçisidir. ,. 

Hal böyleyken, parlamenterlerden oluşan, dolayısıyla parlamento çalışmasının ne demek oldu
ğunu, ne gibi aşamalardan geçtiğini ve özellikle, Anayasa değişiklikleri konusunda gerekli oy orari-
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larıni elde etmedeki güçlükleri iyi bilmesi gereken bir kuruluşun, kendi niteliğine hiç yakışmayan 
bir karar alması, bizce, şaşırtıcı olmuştun 

Değerli milletvekilleri, sonuç olarak, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, aldığı tavsiye 
karannda yanılgı içerisindedir, bilgisizlik içerisindedir. Bu yanılgı ve yanlışlığından, geç olmadan 
döner kanısındayız. 

Bu düşüncelerle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

REFÎK ARSLAN (Kastamonu) - Buna karşı Hükümet ne yapıyor? 

BAŞKAN - Sayın Özdiş, teşekkür ediyorum. 

Sayın Özdiş'in konuşmasına cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Onur Kumbaracı başı; 
buyurun. 

DEVLET BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Hatay) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli Milletvekilimiz Özdiş'in gündeme getirdiği konuyla ilgili olarak, Dışişleri Bakanı Ve

kili sıfatıyla, Yüce Meclisimize bilgi sunmak istiyorum. 
Değerli Milletvekilimizin de belirttiği gibi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin, 26 Nisan 

1995 tarihinde kabul ettiği, Türkiye'nin Kuzey Irak'a askerî müdahelesi ile, Anayasa ve hukuk re
formlarına ilişkin taahhütlerini yerine getirmesi konulu tavsiye kararı, kabul edemeyeceğimiz nite
likte, yersiz, haksız ve yanlış birçok unsur içermektedir. \ 

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde Türkiye'yi temsil etmekte olan 12 arkadaşımız, söz 
konusu kararın görüşülmesi sırasında, bu unsurlara şiddetle karşı çıkmışlar ve doğruları anlatmış
lardır. Bütün gayretlerine rağmen, bu talihsiz tavsiye kararı, Parlamenter Meclisi tarafından, 112 
olumlu, 29 olumsuz ve 15 çekinser oyla, maalesef, benimsenmiştir; ama, bu arada, ifade etmek is
terim ki, Konsey üyelerinin 83 tanesi bu oylamaya hiç katılmamışlardır. 

Tasarı, birbirleriyle hiç ilişkisi olmayan iki konuyu, Türkiye'nin Kuzey Irak'a askerî harekatı 
ile Türkiye'de insan hakları konusunu bir arada ele almakla daha başlığında ve başlangıcında tu
tarsızlık içine düşmüştür. 

Burada, tasarının ayrıntılarına girmeden, belli başlı saptamalarımızı arz etmek istiyorum: Av
rupa Konseyi Parlamenter Meclisindeki temsilcilerimiz, bugün, esasen, bir basın toplantısı yapa
rak, daha ayrıntılı bir şekilde, bu tavsiye kararının neden uygulanamayacağını anlatacaklardır. Ay
rıca, değerli arkadaşlarımız, orada görev yapan parlamenterlerimiz, Avrupa Konseyi Parlamentosu 
çalışmalarından çekilmeyi de düşünmektedirler ve bu görüşlerini daha önce de ifade etmişlerdir. 
Bu basın toplantısında, muhtemelen, bu konuyu da ifade edeceklerdir; ama, bildiğiniz gibi, değer
li milletvekillerimiz, bu, hem Türkiyelin Avrupa Konseyinden çekilmesi anlamına gelmiyor hem 
de Büyük Millet Meclisinin onayına bağlı bir yaklaşımdır. 

Söz konusu kararda, birliklerimizin Kuzey Irak'tan geri çekilmesi istenilmektedir. Birlikleri
mizin Kuzey Irak'ta niçin bulunduğu, tarafımızdan, çeşitli defalar, açıklıkla ortaya konulmuştur. 
Bu harekât, doğrudan, bölgedeki boşluktan yararlanan terör örgütünü hedef almaktadır, doğrudan 
doğruya terörizme karşı girişilmiş bir harekettir. Harekâtın kapsam ve süresi ise sınırlıdır; amacına 
ulaşmaktadır ve yakında sona ereceğini de artık, bütün dünya bilmektedir. Bu konuda, Avrupa 
Konseyi Parlamenter Meclisinin, görüş serdetmekle, hem yersiz davrandığını hem de yetkisini aş
mış oluduğunu ifade etmek isterim. 

Öte yandan, tavsiye kararında, Parlamenter Meclisi, Kürt sorunu olarak görmek istedikleri ba
zı sorunların Avrupa Konseyi ilkelerine göre çözümünü istemekte ve Türkiye'de, merkezî hükümet 
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kuvvetleri ile PKK ve Kürt milliyetçileri arasında silahlı çatışma iddiasını öne sürmektedir. Kon
sey Parlamenterler Meclisinin bu konuda da derin bir kavram karmaşası içinde olduğu gözlenmek
tedir. Bu, aynı zamanda, Konseyin ciddiyetine gölge düşürecek, vahim ve talihsiz bir beyanatı oluş
turuyor. 

Sorun, terörle mücadele sorunudur; bunun başka konularla kesinlikle karıştırılmaması gerek
mektedir. Halkımızın can ve mal güvenliğini, huzurunu sağlamak için, terörle mücadele, bizim gö
revimiz, hakkımız ve halkımıza karşı sorumluluğumuzdur. Ne Avrupa Konseyi Parlamenter Mec
lisi ne de herhangi başka bir kurum veya kuruluş, bizi, bundan, kesinlikle alıkoyamaz. 

Tavsiye kararında, ayrıca, Konsey Parlamento Meclisi üyelerinin, Türkiye'nin güneydoğusu
na, bazı inceleme heyetleri göndererek, sorunlarımızın çözümüne yardımcı olmak istedikleri görü
lüyor. İç işlerimize müdahale teşkil eden bu talebin yerine getirilmesi kesinlikle söz konusu değil
dir. Bize yardımcı olma hususunda böylesine samimi bir arzu beslediklerini ifade eden Avrupalı 
parlamenterlerden, ülkelerindeki PKK faaliyetlerinin engellenmesi için, kendi hükümetleri üzerin
de gereken baskıyı yapmalarını beklemek, herhalde bizim hakkımızdır. 

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin tavsiye kararında, ülkemizdeki bazı anayasal ve ya
sal reformların gerçekleştirilmesi için bir takvim empoze edilmesine de çalışıldığı görülmektedir. 
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin, her ülkede, meclisin, yasama alanında egemenliği millet 
adına kullandığını bilmesi gerekirdi. Egemenliği milletimiz adına kullanan Parlamentomuz, yaban
cıların sözde ültimatomlarını hiçbir şekilde kabul edemez; bu, demokrasinin doğasına da aykırıdır. 

Türkiye'nin daha da demokratikleşmesi Türk Halkını ilgilendirir. Bunun için, Parlamentomuz, 
halkımızın haklı beklentileri doğrultusunda gerekli çalışmaları esasen yürütmektedir. Avrupa Kon
seyi Parlamenter Meclisinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan anayasar reformlarla ilgili 
çalışmaları görmezlikten gelmesi de büyük bir eksikliktir. 

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin söz konusu kararı ve bu tür haksız, yersiz kararlar sa
dece Avrupa Konseyi ile Türkiye arasındaki ilişkileri zedeler; hiçbir şekilde, ne Türkiye'ye ne de 
Avrupa'nın gelişmesine, ilişkilerimizin yoğunlaşmasına katkı yapmaz. 

Uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerimizin ötesinde, ulusumuzun ege
menlik hakkını ve çıkarlarını zedeleyecek girişimlere göz yumulması, tabiatıyla, mümkün değildir. 
Türkiye'yi vesayet altına almaya çalışmaya, dış ve güvenlik politikalarını ipotek altına sokmaya, 
bu yönde gayret göstermeye kimsenin hakkı yoktur, olamaz. 

Avrupa Konseyinden beklentimiz, Türkiye'nin gerçeklerinin bilinci içinde anlayış ve destek
tir. Bu itibarla, Avrupa Konseyi yetkili organlarının, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin bu 
talihsiz kararıyla ortaya çıkan Türkiye tarafından kabulü imkânsız durumu, en kısa zamanda, Tür^ 
kiye'nin egemenlik haklarını gözetecek biçimde düzeltmesi, içten dileğimizdir. Bu, Avrupa Kon
seyinin de çıkarına olacaktır. Bilindiği gibi, bu, bir tavsiye kararıdır ve Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesine iletilecektir. Orada görüşülmesi de, en erken 10 Mayıs 1995 tarihinden sonra söz ko
nusu olabilecektir; muhtemelen 22-24 Mayıs 1995 tarihlerinde, Delegeler Komitesi tarafından ele 
alınması söz konusu olabilecektir. 

Dışişleri Bakanımız Sayın İnönü, sanıyorum ki, önümüzdeki hafta salı günü, yurtdışındaki te
masları bittikten sonra, bu konuda Yüce Meclisimize daha ayrıntılı bilgiler sunma olanağını bula
caktır. 

Ben, bu bilgileri Yüce Meclisin ıttılaına sunar ve saygılarımı yinelerim. 
Teşekkür ederim, Sayın Başkan. (CHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
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HASANKORKMAZCAN(Denizli)-Sayın Başkan... 
BAŞKAN-Buyurun efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Efendim, biz, bu önemli konuda gündem dışı konuş
mayla Yüce Meclisin bilgilenmesine vesile olan arkadaşımıza teşekkür ediyoruz; ama, Hükümetin, 
kendi inisiyatifini kullanarak gruplara da söz hakkı doğmasını sağlaması, herhalde, bu konudaki 
tepkilerimizin Meclis olarak, bütün gruplar olarak ortaya çıkmasına daha büyük katkı sağlaı*. Bu, 
bugün yapılamadığına göre, bir genel görüşme önergesi vermiş bulunuyoruz, önümüzdeki salı gü
nü, gündeme alınabildiği takdirde, grüplanmız kabul ettiği takdirde, herhalde, Avrupa Konseyinin 
almış olduğu karara karşı Yüce Meclisin tepkisi, millî bir karar olarak açıklanma şansı kazanacak
tır. Bu hususu tutanaklara geçirmek için müsamahanıza sığındım; teşekkür ederim. 

DEVLET BAKANI ONUR KUMB ARACIBAŞI (Hatay) - Sayın İnönü gruplara konuşma 
hakkı doğuracak şekilde bir açıklama yapacaktır. 

BAŞKAN - Başkanlık da konunun Önemine aynen katılıyor. Zaten bir genel görüşme bahse 
konudur ve belki, Sayın Bakanın ifadesine göre Dışişleri Bakanımız, Genel Kurula bilgi sunacak
lardır; dolayısıyla da, İçtüzük hükmü gereği, sayın grupların da o konudaki görüşlerini ifade imkâ
nı doğacaktır. 

Teşekkür ediyorum Sayın Korkmazcan ve Sayın Bakan. 
3. - Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, İller Bankasınca yürütülen şehir ve kasabalar içme 

suyu yatırımlarına ilişkin gündem dtşı konuşması ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Erman Şahin'in 
cevabı 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündem dışı üçüncü ve son söz Sayın Cevat Ayhan'ın, iller 
Bankasınca yürütülen şehir ve kasabalar içme suyu yatırımlarıyla ilgili olmak üzere. 

Buyurun. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; şehir ve kasabalarımızın 

içme suyu ihtiyacının karşılanması mevzuunda hizmet eden iller Bankasının yatırım hizmetlerinin, 
tahsisat yokluğu sebebiyle tıkanmış olduğunu tespit ettiğimden, bu gündem dışı konuşmayı yapma 
ihtiyacını hissettim. 

Hepinize olduğu gibi, bendenize de, zaman zaman, seçim çevrelerinden veya diğer çevreler
den, belediyeler, ya yeni içme suyu projeleri başlatmak veya başlamış olan projelerin bir türlü ta
mamlanmamış olması sebebiyle şikâyetlerini dile, getirmektedirler. 

Muhterem .arkadaşlar, belediyelerin, su, kanalizasyon, yapı, harita ve imar hizmetleri, bildiği
niz gibi, iller Bankası tarafından yapılmaktadır, iller Bankası, 1933 yılında, 2301 sayılı Kanunla 
Belediyeler Bankası olarak kurulmuş, bilahara, 1945 yılında çıkarılan 4759 sayılı Kanunla da iller 
Bankası haline gelmiş bulunmaktadır. Bu kuruluşumuz 3 911 personelle çalışmakta, bunun 1 325'i 
teknik personel, 2 008'i idarî ve ticarî hizmetleri gören memurlar, 578'i de işçi statüsünde çalışan 
personeldir. Bu personelin 1 680'i Genel Müdürlükte, merkezde, 2 231 'i de dağıtılmış olan 18 böl
gede, yurt sathında hizmet vermekte, biraz evvel arz ettiğim gibi, belediyelerin içme suyu, kanali
zasyon, yapı, harita ve imar hizmetlerini yürütmektedirler. '••'.' 

Bu Genel Müdürlüğümüzün bu hizmetleri yapması için kendilerine tahsis edilen kaynaklara 
baktığımızda -bu kaynaklar, 1995 fiyatlarına irca edilmiş halde; yani, bugünkü fiyatlara getirilmiş 
olarak, 1995 fiyatlarıyla- 1986'da 4 trilyon 840 milyar -sadece trilyonunu söyleyeceğim, küsurat
larını atıyorum- 1987'de 20 trilyon, 1988'de 10 trilyon, 1990'da 10 trilyon, 1991'de yine 10 tril
yon, 1992'de 9 trilyon, 1993'te 8 trilyon, 1994'te 6 trilyon ve 1995'te de 4,5 trilyondur; yani, ra
kamlara baktığımız zaman, 1987'nin seçim yılı olması sebebiyle, diğer normal yıllara göre bir mis
li fazla yatırım olduğunu; ama, giderek azaldığını ve 1995'te de 4,5 trilyona düştüğünü görüyoruz. 

- 2 7 2 -



T.B.M.M. B:106 27 .4 .1995 0 : 1 
Benim kendi ilçemde, Akyazı'da, 1989'da başlamış içme suyu projesi bitmek üzeredir; 5-6 ki

lometrelik bir kısmı kaldı. Bu kalan kısmın tamamlanması için 8 milyar liralık bir paraya ihtiyaç 
var. Bu vesileyle zaten bu mevzuun içine girmiş bulunuyorum; ama, tahsisat yokluğundan, proje 
durma noktasındadır; yani, birbuçuk iki ayda bitecek olan bir proje, sırf 8 milyar liralık bir ödenek 
olmadığı içiri, bir yıl daha bekleme durumunda kalacak. 

Halen, iller Bankasının yürüttüğü projelerden, içme suyu projelerinden, 370 şantiye kapanmış 
. durunidadır -dikkatinize arz ediyorum- yani, 370 içme suyu şantiyesi, 370 belediyeye hizmet götü
ren proje durmuş vaziyettedir. Tahsisat yokluğundan, 200 şantiyenin de, önümüzdeki haziran ayın
da durma noktasına geleceği ifade edilmektedir. Muhterem Bakanımız ve teşkilatı, şüphesiz, bu is
tikamette yeni tahsisat aktarmak, kaynak aktarmak için teşebbüs halindedir. Ancak, şunu ifade edi
yorum: îçme suyu meselesi çok mühimdir. 20-30 yıl önce, çeşmelerden, kovalarla, evlerimize ta
şıdığımız su yerine bugün, köyde de, kasabada da, her evde, musluktan akan su istenmekte ve "bu 
su tüketimi de, hemen arkasından, kanalizasyon hizmetlerini ihtiyaç olarak ortaya koymaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bugün 2 762 belediyemizde ve 35 bin köyümüzde, içme suyu mühim 
problemlerden biridir. Gerçi, konumuz belediyelerdir; ama, hemen şunu söyleyeyim: 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, son cümlenizi söyler misiniz. 
CEVAT AYHAN (Devamla) -Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Bakın, benim seçim çevrem olan Sakarya'da, mesela, Pamukova İlçesinde, Eskiyayla Köyü 

var. Küçük bir köy. 1991'de içme suyu projesi başlatılmış; sene 1995... Aradan 5 yıl geçmiş, bir 
elektrik motoru tahsis edilmediği için, köye hâlâ su gitmiyor. Yine, Sakarya'nın Şeyhtımarı Köyü 
var. Daha geçen hafta, cumartesi günü o köydeydim. Kaynarca İlçesinin Şeyhtımarı Köyünde, 12 
tane direğe ihtiyaç' var. Depo yapılmış, isale hattı yapılmış, diğer taraftan, elektrik motoru pompa
sı alınmış. 12 direkle, 600 metre ileriye elektrik ulaştırılacak ve motor çalışacak. 40-50 milyon li
ralık bu yatırım ihtiyacından dolayı, bu köy, 1 senedir susuz beklemektedir. 

Tabiî, bu saydığım Eskiyayla ve Şeyhtımarı Köyleri gibi, Türkiye'de binlerce Eskiyayla ve 
Şeyhtımarı köyleri var; yani, gerek belediyelerde gerekse köylerde bu hizmetlerin yapılabilmesi 
için, mutlaka kaynak aktarmaya mecburuz. Köylerimiz ve kasabalarımızın medeni imkânlara ka
vuşması, insanların, oralarda insanca yaşama imkânına kavuşması, huzur içinde olması için, mut
laka bu hizmetlerin eksiksiz olarak götürülmesi gerekir. 

Canla başla çalışan İller Bankası Genel Müdürlüğüne kaynak aktarmak, burada çalışan binler
ce personele, vatandaşlarımıza şevkle hizmet götürme imkânı sağlayacaktır. Bu banka, 10 seneden 
beri personel almayan, mevcut personeliyle, büyüyen bu hizmetleri şevkle götüren bir kuruluş ve 
camiadır; onun için, bu destek, bu kuruluştan esirgenmemeli, belediyelerimize ve köylerimize mut
laka içme suyu imkânları ulaştırılmalıdır. 

Bu vesileyle, hepinizi hürmetle selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Erman Şa

hin; buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) - Sayın Başkan, Büyük Mil

let Meclisinin çok değerli üyeleri; Milletvekilimiz Sayın Cevat Ayhan'ın, son derece olumlu ve ya
pıcı, aynı zamanda denetleyici konuşmaları için, Bakanlığımın bir bölümüyle ilgili'hizmetler açı
sından kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Aynen Sayın Ayhan'ın dedikleri gibi, İller 
Bankasının beş altı kalem hizmeti için 7,5 trilyon lira civarında bir tahsis var, 3,5 lira trilyon kadar 
da ek istedik ve değerli arkadaşlarımın destekleriyle o.eki alacağız. 
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Özellikle içme suyu meselesinde, 121 adet içme suyu tesisi bitirilecek, 168 adet işin, su temi-

mine yönelik isale hattı tamamlanacak; ayrıca, 128 adet had safhada su sıkıntısı çekilen beldelere 
sû teminine yönelik isale hattı inşaatına başlanacak. Öteki kalemlerle ilgili olarak şimdilik bilgi 
sunmak istemiyorum. 

Değerli üyeler, bildiğiniz gibi, ben göreve geleli, sadece bir ay oldu; Martın 27'sinden Nisa
nın 27'sine bugün tam bir ay oldu. Eski bir belediyeci arkadaşınız olarak, bu konulara, sıkıntılar 
içerisinde; deliğin çok büyük, yamanın çok küçük olduğunu da bilerek, bir hayli pratik çözümler 
getirebileceğim umudundayım. îşi "Âyinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz" sözüne getirmeden, bana 
bir süre tanımanızı istiyorum. Sanıyorum üç ay içerisinde bunlarla ilgili -Sayın Ayhan'ın getirdiği 
konu dahil olmak üzere- memleketimizin değişik yerlerinde, en azından, başlamiş olan küçük çap
lı su ihtiyaçlarını da olumlu bir şekle sokabileceğimi arz ediyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Bayburt dahil mi? 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ERMAN ŞAHÎN (Devamla) - Gayet tabiî. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 

Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" bölümüne ge
çiyoruz. 

Sırasıyla, yarım kalan işlerden müzakerelere başlayacağız. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

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

BAŞKAN - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakere ertelenmiştir. ] 

2. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (II306) (S. Sayısı: 82) 

BAŞKAN - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakere
sine başlayacağız. 

Sayın Komisyon?..Hazır değil. ••'•". ^ 
Müzakere ertelenmiştir. 
3. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve 

Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 
BAŞKANV- İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 

müzakeresine başlayacağız. 
Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

• Müzakere ertelenmiştir. 
•4. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin 'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sayısı: 134) 
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BAŞKAN - Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek

lifinin müzakeresine başlayacağız. 
Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakere ertelenmiştir. ' 
5. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın

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

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

Sayın Komisyon?.. Hazır Değil. 
Müzakere ertelenmiştir. 
6. -İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/553) (S. 
Sayısı: 391) 

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

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
7. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki 

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

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

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
8. -Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 

Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 

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

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
9. - 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 Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 
Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakeresi ertelenmiştir. 
10. - 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 ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sayısı: 699) 
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BAŞKAN - Özelleştirme Kanunu Teklifinin müzakeresine başlayacağız. 
Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 

11.- 18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raropu(l/815) (S. Sa
yısı : 763 ve 763 'e 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN - 18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun müza
keresine, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Geçen birleşimde tasarının 3 üncü maddesi üzerinde görüşmeler tamamlanmış, maddenin oy

lanmasında kalınmıştı. 
Şimdi, 3 üncü maddeyi, hafızaları yenileme açısından tekrar okutup, oylarınıza sunacağım. 
MADDE 3. - 4046 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin (E) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. - 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrasının sonuna aşağıdaki ibare 

eklenmiş ve aynı maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu fıkranın (a) ve (b) bendlerindeki haller gerçekleşmemiş olmakla birlikte Özelleştirme 

Programında bulunan kuruluşlardaki ihtiyaç fazlası personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlanna 
nakillerinde de (süreler hariç) bu madde hükümleri uygulanır." 

"Bu madde gereğince diğer kamu kurum ve kuruluşlanna yapılacak nakil sebebiyle boşalan 
kadro ve pozisyonlar, boşaldıkları tarihten itibaren iptal edilmiş sayılır. Kamu kurum ve/veya ku
ruluşlanna atanacak personelin bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlarda atamala-
nnın yapılıp, eski kurumlan ile ilişkilerinin kesileceği tarihe kadar geçecek süredeki, aylık ücret, 
sosyal hak ve yardımlar ile her türlü özlük haklan Özelleştirme Fonundan ödenir ve bunlardan T.C. 
Emekli Sandığına tabi olanlann bu süre içinde sandıkla olan ilgileri devam eder. Kamu kurum ve 
kuruluşlanna atanan personelin atandıklan tarihteki kadro ve pozisyonlanna ait aylık, ek gösterge, 
ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretlerinin net tutannm, nakledildi
ği kuruluş mevzuatına göre hakedeceği aylık, ek gösterge, varsa ikramiye, her türlü zam ve tazmi
nat haklarının veya sözleşme ücretinin (varsa ikramiye dahil) net tutarından fazla olması halinde 
aradaki fark giderilinceye kadar, herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, gruplar adına söz talebi var mı?.. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Refah Partisi Grubu adına konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gruplar adına başka söz talebi var mı? Yok. 

Kişisel söz talebi var mı? Yok. 
Sayın Kapusuz, buyurun. 

RP GRUBU ADINA SALÎH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka-
daşlanm; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Görüşülmekte olan kanun tasarısıyla ilgili görüşlerimizi 
arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 

(1) 763 S.Sayıh Basmayazı 26.1.1995 tarihli 73 üncü Birleşim; 763'e 1 inci Ek S. Sayılı Basma-
yazı 25.4.1995 tarihli 104 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Dikkat buyurulursa, biraz önce de ifade edildiği gibi, daha önce çıkarmış olduğumuz, cumhu

riyet tarihinin en önemli kanunu olarak takdim edilen, özelleştirmeyle alakalı 4046 sayılı Kanunun 
22 nci maddesinin ikinci fıkrasının değişimiyle alakalı 4 üncü madde üzerinde şunu ifade etmek is
tiyorum: 

Burada, öncelikle, değiştirilmek istenen kısmın ifade edilmesi, takip açısından faydalı olur ka
naatindeyim. Yani, tarih itibariyle, bu kanunu çıkardığımız tarih ile bugünkü tarih arasındaki süre 
yaklaşık altı aya yakındır. Bu süre içerisinde değişiklik yapmak lüzumu hissedilen kısmı arz etmek 
istiyorum: 

Kanundan çıkarılan kısım aynen şu şekilde ifade ediliyor: "...ödenir." dedikten sonra "...An
cak, kuruluşun özelleştirme programına alındığı tarihte bu Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen 
hizmet sürelerini tamamlamaya, ençok 3 (üç) yılı kalmış olanların özelleştirme işlemleri sonuçla
nıncaya kadar nakilleri yapılmaz." deniyor. 

Şimdi, düşünün ki, bir kuruma ömür boyu hizmet vermiş bir arkadaşımızın çalıştığı müesse
se, özelleştirme kapsamına alınmış, ihaleye çıkarılmış ve -şayet ihaleler iptal edilmemişse, kamu 
vicdanı idareyi çok fazla rahatsız etmemişse, fınansör firmanın kredi veren birimleri kredi vermek
ten vazgeçmemişlerse - sonuç itibariyle bu kurum satılacaksa, o kurumda uzun müddet çalışmış, 
emekliliğine en fazla üç yıl kalmış insanların, bulundukları yerden başka yerlere nakillerinin yapıl
ması, çok ciddî olarak, hem ekonomik hem de ailevî problemler getireceği göz önünde bulundurul
duğu takdirde, takdir edersiniz ki, bu insanlara iyilik değil, kötülük yapılmış olacaktır. 

- Sonuç itibariyle, siz, bu insanları -ki, en fazla üç yıl diyoruz buna- üç yıl içerisinde, tekrar gö
çebe yapmak, başka birimlere başka kurumlara veyahut da kendi bulunduğu yerlerin dışındaki baş
ka yerlere taşımak, herhalde pek doğru olmasa gerek. Onun için, acaba, bunun, gerçek manada, ni
çin buraya monte edildiğini, bu konumda bulunan insanların, kapsam dışına alınmasının, gerçek 
manada sebebini anlamış değiliz. 

Zeten, getirilen bu tasarı, üzülerek söyleyelim ki, bir meselenin tekrar edilmesi, olmayan bir
takım hükümler... Daha önceki birleşimlerde konuşuldu, ilave edilen ek 1 kısmı, maalesef, komis
yonda dahi görüşülmemiştir. Acaba hangi gerekçeler, hangi meseleler sizi bu derece mücbur edi
yor ve mecbur kalıyorsunuz ki, komisyonda bile detaylı şekilde görüşülmeyen bir meseleyi Genel 
Kurulun huzuruna getiriyorsunuz... Maalesef, üzülüyoruz... 

Bakınız, biraz önce kabul edilen 3 üncü madde, nedir: Daha önce 4046 sayılı Kanuna konul
muş olan, özellikle KİT'lere ait arsaların değerlendirilerek, satılması mülahazasından hareketle 
gruplararası bir konsensüs meydana getirmiştik. Getirmiş olduğumuz bu konsensüsün sebebi de şu 
idi: Kıymetli arsaları için satın alınacak KİT'ler, ne yapılsın; arsalar değerlendirilmeye tabi tutul
sun; hatta, imar durumları belli olsun, ondan sonra satılsın. Yani, bu kurumları ilgilendiren Özel
leştirme Yasasıyla, imar yetkisini vermiştik. Ama, bu idare, ne hikmetse, kendisine verilmiş olan 
yetkiyi, kendi kanununda bulundurmayı istemiyor, illa da imar Kanununa aktarmak için, güya açık
lamak kastıyla, bir madde olarak getiriyorlar. Bu, doğru değildir. Bu, verilmiş olan yetkiyi reddet
mek anlamına gelir. 

İdare, yetkili bakanlar, belki "efendim, daha ne; biz, kendimize ait olan yetkiyi, ilgili kanun 
maddesinin içerisinde kabul ediyoruz" gibi düşünebilirler; ama, gerçek manada, bu işin aslı ve esa
sı bu değildir. Asıl mesele, altı aya yakın bir süredir ellerindeki yetkiyi kullanmaktan acze düşmüş 
olan bu siyasî İktidar ve bu idare, geçirmiş olduğu bu kadar süreyi kullanamamasının faturasını 
âdeta kanuna havale etmek istiyor... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Bahane arıyorlar. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - ...bahane bulmaya çalışıyorlar. 

- 2 7 7 -



T.BİM.M. B : 106 27 .4 .1995 O : 1 
Şimdi ne yapacaklar; yapacakları şey şu: Böyle bir yetki ellerinde olmasına rağmen, KİT'lere 

ait birtakım arsalar ne yapılmıştır; ihaleye çıkarılmıştır. Hem de hangi vasıfta ihaleye çıkarılmıştır; 
imar durumu netleşmeden ihaleye çıkarılmıştır. 

Siz, Et ve Balık Kurumuna ait bu kıymetli arsaları, imar durumunu tespit edip, ihaleye çıka
rırsanız, elbette, oradaki suiistimal daha aza inecektir ve arsalar da değerinden satılacaktır. Bu ida
re, özellikle, acaba, birtakım çevrelere menfaat temin etmek için mi -ki, bu kanunda böyle bir de
ğişikliği düşünüyor olmasına rağmen- bu kurumlara ait kıymetli arsaları ihaleye çıkardı. Elbette, 
biz, muhalefet partisi milletvekilleri olarak, denetim görevimizi, hem yapmak hem de gerekirse, bu 
meseleyi mutlaka ilgili mercilere intikal ettirmek mecburiyetindeyiz. Yani, biz, KİT'leri arsası için 
birilerine vermeyeceğiz. Arsalarını değerlendirip satacağız diye imar yetkisini alacaksınız, bunu 
süresi içerisinde kullanmayacaksınız, o kanunun içerisinden çıkaracaksınız, bir başka kanuna inti
kal ettireceksiniz; geçirdiğiniz bu süreyi de, kılıf olarak kullanıp, maalesef, bu kıymetli arsaları, 
imar durumlarını netleştirmeden... Burası işyeri mi olacak, mesken alanı mı olacak, kullanılacak bu 
arazilerin kat irtifaı ne olacak... Bunlar belli olduğu takdirde, arsa, mutlaka daha çok kıymetlene-
cektir. Bu noktadan dolayıdır ki, özellikle, hem çalışanlar açısından hem de bu yasa tasarısının ge
tirilmesindeki gerçek mananın, Yüce Kurul tarafından çok iyi anlaşılması için bunları ifade etme
yi bir görev telakki ettim. 

Özellikle, Sosyaldemokrat kesime de bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Hatırlatma... İstemiyoruz. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Siz, hem Koalisyon ortağı olacaksınız, yeri gelecek, özelleş

tirmeye karşı olduğunuzu ifade edeceksiniz hem de bu tip, suiistimal olabilecek alanlara ses çıkar
mayacaksınız!.. O Jıalde, sizlerin de, hiçbir zeminde, kati surette bu konuda kendi kendinizi akla
mak için bir fırsat ve imkânınız yoktur. 

İşte, bu Genel Kurulda bunu izleyen bu milletin evlatları olarak biz, Refah Partisi olarak, bu 
meselede görevimizi yaparak, üzerimizdeki mesuliyeti, oy verecek arkadaşlarımıza hatırlatıyor, he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, teşekkür ediyorum. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Sosyaldemokratlara öyle konuşamaz. Lafınr geri alsın. 
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebi?.. Yok. - • ' . . - • > 
Sayın milletvekilleri, Sayın Tayan ve arkadaşlarının önergeleri 4 üncü madde içerisinde zaten 

mevcut bulunduğundan, önergelerini işleme koymuyorum. 

Maddeyle ilgili önerge yok. 
Maddeyi, okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad

de kabul edilmiştir. 
Şimdi, 5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. - 4046 sayılı Kanun'un 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş

t i r . 
"Madde 41. - 3194 sayılı İmâr Kanununun 9 uncu maddesine birinci fıkradan sonra gelmek 

üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
27.6.1984 tarih ve 3030 sayılı Kanun kapsamında kalan belediyeler de dahil olmak üzere be

lediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan yerlerde, özelleştirme kapsamına alınan 
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kuruluşlara ait taşınmazların (Belediye ve mücavir alan sınırlan içinde kalan yerlerde Çevre İmâr 
bütünlüğünü bozmayacak şekilde, Belediye ve Mimarlar Odasından görüş alınarak) her ölçekteki 
ve her türdeki imâr planları ile bunlann revizyon, ilave ve değişiklikleri, parselasyon planlan ve bu 
planlara esas teşkil edecek halihazır haritalar Başbakanlık Özelleştirme îdaresi'nce yapılır veya 
yaptırılır ve Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca onaylanarak yürürlüğe girer. İlgili idareler bu taşın-
mazlann imâr fonksiyonlarım beş yıl süre ile değiştiremezler. Kadastro ve tapu sicil müdürlükleri 
onaylanan parselasyon planlarını, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın kendilerine intikal ettiği 
tarihten itibaren en geç bir ay içinde tescil eder. Bu fıkrada belirtilen tüm işlemler ile 24.11.1994 
tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin (D) bendi gereğince yapılacak ifraz ve tevhid 
işlemlerinde bu Kanundaki aykırı hükümler ve sınırlamalar uygulanmaz." 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde gruplar adına söz talebi var mı? 
Sayın Hatip, Refah Partisi Grubu adına; Sayın Soylu, Anavatan Partisi Grubu adına. 
Kişisel söz talebi?.. 
Sayın Kul ve Sayın Erbaş, şahısları adına söz talebinde bulunmuşlardır. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Hatip; buyurun. 
RP GRUBU ADINA AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin say

gıdeğer üyeleri; hepinizi, Refah Partisi Grubu adına hürmetle selamlarım. 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının 5 inci maddesi üzerinde, Grubum adına görüşlerimi arz 

edeceğim. 
Bu maddede "4046 sayılı Kanunun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir" 

denilmektedir. Bu düzenlemeyle, Özelleştirme İdaresine, Özelleştirme Yüksek Kurulunca onaylan
mak üzere, özelleştirilecek olan kamu mülklerinin arazileri üzerinde; yani, taşınmazlarında, imar 
değişiklikleri, imar planları, parselasyon vesair muamelerin yapılması için yetki verilmekte ve ya
pılacak bu işlerin, diğer kamu kurumlarınca uygulanması hükmü getirilmektedir; yani, mahallî ida
reye, belediyeye ait bir yetki, merkezî idareye alınmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, bildiğiniz gibi, imar planları, ülkenin bölge ve kent verilerine göre, 
çalışma, ulaşım gibi işlevler ile sosyal ve kültürel ihtiyaçları -var olan ya da sağlanabilecek imkân
lar ölçüsünde- en iyi biçimde yerine getirmek ve belde halkına, en iyi yaşama düzenini ve koşulla
rını sağlamak amacıyla, kentin gelişmesi de göz önünde tutularak hazırlanır ve şartların zorunlu kıl
dığı biçimde ve zamanda, yasalarda öngörülen yöntemlere uygun olarak değiştirilebilir. Bu ilke 
doğrultusunda, gerek duyulması halinde, ana kanun olan 3194 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uya
rınca, belediye meclislerince plan değişikliği yapılabilmektedir. Bir kamu kuruluşu arsa sahibi... 
Arsa sahiplerine göre plan onama yetkisi verilmesi -ki, böyle oluyor- yetki gaspına ve plan bütün
lüğünün bozulmasına sebep olacaktır. Bu tasarıyla, kamu arazi ve arsalarının, kamunun yararına 
planlanması değil, ilk etapta satışının kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Örneğin, özelleştirilecek 
bir KİT arsasının, okul sahası, hastane sahası veya herhangi bir kamu hizmetinin görülmesine, ora
ya bu hizmetin götürülmesine mahsus sahaya ayrılması gerekli iken, imar planları, sırf bu KİT ara
zisinin satılabilmesi için, alıcının isteği doğrultusunda planlanacaktır. Sonra ne olacaktır; böylece, 
hem şehrin ihtiyacı göz önüne alınmamış olacak hem de devlet, ihtiyacı olan o yatırımı yapamaya
cak ya da o yatırımı yapmak için, daha yüksek bedel ödeyerek, başka bir arsayı kamulaştırmak 
mecburiyetinde kalacaktır. Böylece, bu tasarıda, belediyelere bir güvensizlik sezilmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, bu tasarının kabul edilen 3 üncü maddesine göre, Özelleştirme Ya
sasının 19 uncu maddesinin (E) bendi yürürlükten kaldırılmıştır; ama, yetki; yani, Özelleştirme İda
resine tanınmış olan yetki devam etmekteyken, buraya, şimdi müzakeresini yaptığımız madde ge
tirilmektedir. 
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Kanaatimize göre, bu, Anayasaya aykırıdır. Eğer, kabul edilecek olursa, Anayasa Mahkeme

sine usulüne uygun olarak yapılacak müracaat halinde, bunun bozulması muhtemel değil, mukad
derdir arkadaşlar. Öyleyse, Anayasa Mahkemesince bozulacak bir hükmü burada kabul etmek, bi
zim mesaimizin boşa harcanması ve de kanun yapma haysiyetimizin kendi elimizle rencide edil
mesi manasına gelecektir. 

Bunu izah için size bir misal vereceğim: Malumları olduğu üzere, bahsettiğimiz imar Kanu
nunun 9 uncu maddesine benzer bir fıkra eklenmesine dair bir yasa çıkarılmıştır. Ne zaman çıka
rılmıştır bu yasa; 1987 yılında. 

Muhterem arkadaşlar, dikkat buyurulursa, bu yasada şöyle deniliyordu: 
"9 uncu maddesine, üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere, aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Yukarıdaki fıkralarda öngörülenler dışında da, gerekli görülen hallerde,,3030 sayılı Kanuna ta

bi belediyeler dahil, imar planı hususunda belediyelere verilen bütün yetkiler -dikkat buyurun- Baş
bakanın onayıyla, geçici olarak Bayındırlık ve İskân Bakanına verilebilir ve bu durumda Bakan 
şöyle şöyle yapar..." 

Şimdi -farklı veya aynı- ortada, Anayasaya bir aykırılık söz konusudur; Anayasa Mahkemesi
ne gidilmiştir. Bu davayı da, Danıştay Altıncı Dairesi, Anayasa Mahkemesine ikame etmiştir. Ana
yasa Mahkemesinin, 1991/32 karar sayılı 26.9.1991 günlü iptal kararında deniliyor ki: "itiraz ko
nusu kuralın, Anayasanın 127 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, yerel yönetimlerin görev
lerinin kanunla düzenleneceği ilkesine ve yine, aynı maddenin beşinci fıkrasına aykırı olduğu ka
naatine varılmıştır." Beşinci fıkra, merkezî idarenin, idarî vesayet yetkisiyle ilgilidir. 

Ayrıca, gerekçesinde de, "bu yetkinin, Başbakanın onayıyla Bayındırlık ve iskân Bakanına ve
rilmesinin, takdire bağlı sınırsız bir yetki verilmesi şeklinde olduğundan ve merkezî yönetimin ye
rel yönetimlere müdahalesine olanak sağlanmış olduğundan, Anayasanın 2 nci maddesindeki, hu
kuk devleti ilkesine aykırılığı açıktır" denilmektedir. Daha sonra, getirilen bu kuralla, "merkezî yö
netimin, kendisini Anayasayla kendisine verilen idarî vesayeti aşan yetkilerle donatmakta bulundu
ğu" ifade edilmekte, "bu durumda, merkezî yönetimce kullanılan yetkinin kaynağını Anayasadan 
aldığı ileri sürülemeyeceğinden; Anayasanın 6 nci maddesine açık bir aykırılığının varlığını kabul 
etmek gerekmektedir" denilmekte ve hüküm fıkrasında "1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu
nun 9 uncu maddesine 3394 sayılı yasanın 7 nci maddesiyle eklenen fıkranın Anayasaya aykırı ol
duğuna ve iptaline karar verilmiştir" denilmektedir. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesi açıkça iradesini beyan etmiş ve böyle bir tasarrufun Anayasaya 
aykırılığını kabul ederek, bunu iptal etmiştir. Öyleyse, şimdi, getirilen bu maddeyle, merkezî ida
renin, belediyelerin yetkisini ellerinden almakta ve böylece birtakım hizmetleri aksamasına sebep 
olduğu görülmektedir. 

Ben, kanun tasarısının bu maddesinin müzakeresinde, bu hukuk mevzuunun müzakereye açıl
masını ve de buradan yanlış bir karar çıkmamasını teminen bu maruzatta bulundum; hepinizi hür
metle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Hatip, teşekkür ediyorum. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Soylu; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA GÜROL SOYLU (istanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bu maddeyle ilgili görüşlerimi sunmak için huzurlarınızdayım. Parti ola

rak, kanunun çıkmasını engellemek gibi bir niyetimiz yok; çünkü, bu kanun tasarısının büyük bir 
bölümünü, Anavatan Partisi olarak bizler düzenledik. 

- 2 8 0 -



T.B.M.M. B:106 27 .4 .1995 . 0 : 1 
Şimdi, öncelikle, sözlerime Refah Partili değerli arkadaşımın değindiği birkaç yanlışı düzelt

mekle başlayacağım. Şöyle ki: Bu maddeleri yazarken, değerli Refah Partili arkadaşlarım da katkı
da bulunmuşlardı. Bir kere, bü maddede belediyelere güvensizlik yok; belediyelerin ve Mimarlar 
Odasının görüşü alınıyor, beraber yapılıyor. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Görüş alma ayrı bir şey... 
GÜROL SOYLU (Devamla) - Aynı şey... Hiçbir şey fark etmez. 
Artı, mevzi imar plan bütünlüğü bozulmuyor. Bir de, bu arsaları almak isteyenlerin isteği doğ

rultusunda imar verilmeyecek; aksine, önce imar ve fonksiyon verilecek, sonra, isteyen gelip o 
fonksiyona göre bedel belirterek satın alacaktır. 

Bunu yaparken ne sağlıyoruz; birincisi, Özelleştirme İl İdaresini istismardan kurtarırız; ikinci
si, belediyeleri ve çıkar çevreleri rüşvet suçlamalarından kurtarmış oluruz; üçüncüsü ise -en önem
lisi- kamuya, trilyonları aşan rant sağlarız; yani, gerçek değerinden o arsaları isteyenlere sunmuş 
oluruz. 

Şimdi, bu düzeltmeyi yaptıktan sonra, izninizle esas konuma geçmek istiyorum. 
Değerli arkadaşlarım, biz, kurumlan kendi yasalarıyla bağlayacak şekilde kanunlar teklif edip 

çıkarıyoruz. 4046 sayılı Yasa, Özelleştirme idaresinin anayasasıdır. 3 üncü maddede -idarenin çı
karmış olduğu bu maddede- özelleştirme İdaresinin yetkisi, sorumluluğu, her şeyiyle belirlenmiş
ti; çıkarılması yanlıştır. Diyeceksiniz ki, 3194 sayılı Kanunun 9 uncu maddesini değiştirmişiz, bu
rada aynı şeyler var, mükerrer sayılır; hayır, mükerrer sayılmaz; birisi, 4046 sayılı Yasanın 19 un
cu maddesinin (E) fıkrasıdır; ikincisi ise, 3194 sayılı İmar Kanunudur. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Yorma kendini; doğruyu söylüyorsun. 
GÜROL SOYLU (Devamla) - Belediyeler, İmar Kanununa göre işlem yapar, Özelleştirme 

İdaresi ise kendi yasasına göre işlem yapar. 
HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Konuşmak için konuşuyor. 
GÜROL SOYLU (Devamla) - Konuşmak için konuşmuyorum değerli arkadaşlarım; bilmeniz 

için söylüyorum. Kabul oyu vereceğiz biz parti olarak buna; ama, neye oy verdiğinizi bilin; onu 
söylemek istiyorum. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Yanlış anladınız; siz doğruyu söylüyorsunuz. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Siz, yanlış anladınız. 
GÜROL SOYLU (Devamla) - Şimdi, altı aylık bir süre geçti... Dört günde 1 trilyon zarar eden 

KİT'lerin malı mülkü hepimizin, bu milletin. Bakın, bu maddeye göre işlem yapılabilirdi. Ben, İk
tidara yardım etmek için söylüyorum. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Biz de, teşekkür ediyoruz. 
GÜROL SOYLU (Devamla) - İnanın böyle, samimiyetimle söylüyorum. 
Bakın, şu maddeye eklediğiniz işleme gerek yok değerli arkadaşlarım; ama, neden getirilmiş; 

Özelleştirme İdaresi, maalesef, oraya toplanan ve "uzmanlar" denilen 23-24 yaşındaki, Türkiye 
gerçeğini tanımayan, KİT nedir bilmeyen kişilerin eline bırakılmış ve bugüne gelinmiş. Bunlarla 
özelleştirme olmaz; olması da mümkün değil. 

Şimdi, plan yapmak şu şekilde olur. Önce, yapacağınız arazinin haritasını çıkarırsınız, bu ha
ritaya göre imar planını düzenlersiniz. Bu imar planı -eğer- belediyeyle işbirliği içerisinde tasdik 
edilip Özelleştirme Yüksek Kurulunun onayını aldıktan sonra, ifraz ve aplikasyon işlemi için bir 
engel teşkil etmez; yani, bunu göstermişler. Daha önceki yasada ifraz ve aplikasyon yapılamazmış 
ve altı ay onun için gecikilmiş... Peki, sormazlar mı size, eğer, bununla ifraz ve aplikasyon yapıla
mıyordu ise, bu yasanın bu maddesinin değişikliğini neden daha önce getirmediniz? 
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Şöyle bakıyorum; Meclisi, dört beş haftadır, gece gündüz olağanüstü topluyoruz, çalışma sis

temine sürüklüyoruz, kimse de gelmiyor buraya. Görüşülen kanunlara şöyle bakıyorum; milli ağaç
landırma yasası çok önemli dedik, vergi kanunu çok önemli dedik, fikir ve sanat eserlerini koruma 
yasası çok önemli dedik, çiftçi borçları çok önemli dedik ve arkasından da özelleştirme yasasını ge
tirdik. Peki, altı ay evvel bunları neden getirmedik ve önemli dediğimiz bu yasaları çıkaramadık 
değerli arkadaşlarım. 

Dolayısıyla, bu beceriksizliği, bu yasayla kamufle etmenin bir anlamı yok; bunu hep birlikte 
kabul edelim; bu Özelleştirme İdaresiyle bir arpa boyu ilerleyemeyiz. işte, bakın gazetelere, çarşaf 
çarşaf ilanlar çıkıyor, İnanın, o ilan parası, özelleştireceğiniz arsanın bedeli kadar. O şekilde sata
mazsınız, iman belli değil, artı, alacak kişinin güveni yok. Neden; yasaya uygun işlem yapmamı
şız da onun için. 

Söz almamın nedeni buydu. Bu beceriksizliği gidermek için, bize düşen görev neyse, bu kat
kıda yine bulunalım, parti olarak, Millet Meclisi olarak, tüm milletvekilleri olarak; ama, bir an ön
ce bu özelleştirmeyi yapmamızda zaruret vardır. 

Bu düşünce ve duygularla, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Soylu, teşekkür ediyorum. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Erbaş, buyurun. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 5 inci maddeyle, değiş

tirilmek istenen 3194 sayılı İmar Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına birtakım ilaveler 
yapılıyor. Bu ilavelerden kasıt, belediye meclislerinin elinde bulunan imar yetkisinin alınmasıdır, 
yani olayın özü bu. Arkadaşlarımız, tabiî, bunu çeşitli şekillerde anlattılar; ama, meselenin özü şu: 
Belediye meclislerince imar planında yapılacak tadilat yetkisi Özelleştirme İdaresine veriliyor. De
ğerli arkadaşlarım, tadilat yetkisinin Özelleştirme İdaresine verilmesinin nedenlerini, gerekçelerini 
açıklarken şunu dediler: Bu memleketi Özelleştirme İdaresi daha iyi düşünür; ama, belediyeler dü
şünmez. Bu ne demektir arkadaşlar; bu demektir ki, biz mahallî idarelere güvenmiyoruz, belediye 
meclislerine güvenmiyoruz, biz demokrasiye güvenmiyoruz, seçilmiş insanların teşkil ettiği bele
diye meclislerine güvenmiyoruz... 

Şimdi, bakın, neler yapılıyor: İmar planları bir bütündür, bunda yapılan her değişiklik, imar 
planlarına vurulmuş bir darbedir, bir yaradır. Bu maddeyle, şehirlerin imar planlan delik deşik edi
lecektir. Hiçbir fonksiyonu olmayan, o bölgeyi bilmeyen Özelleştirme İdaresi Ankara'da tadilat ya
pacak, o şehrin imar planı değişecek; böyle şey olmaz arkadaşlar! 

İmar planlarında revizyon yapılacak... Yani, şimdi, oradaki belediye meclisleri, o yöreyi bili
yorlar, o yöreyi tanıyorlar, neler olduğunu biliyorlar; onlann yetkisi yok; ama, Özelleştirme İdare
si, imar planlannda revizyon yapabilecek, halihazırlannı çizebilecek, imar planlannı değiştirecek, 
artı, bir de parselasyon planlan yapacak... Yani, şimdi, fen işlerinin imar komisyonları kurulmuş, 
bir sürü işle uğraşıyor, bunların hiçbirisinin parselasyon planlan kabul edilmiyor, bunlara kimse 
güvenmiyor; Özelleştirme İdaresi hemen eline kâğıt kalem alacak, bir parselasyon planı çizecek, 
ondan sonra da bunu bir mimara tasdik ettirecek, oldu bitti... 

Değerli arkadaşlar, ifraz ve tevhit yetkilerini de Özelleştirme İdaresine veriyoruz, tapu sicil 
memurlarının yetkilerini de Özelleştirme İdaresine veriyoruz; ondan sonra, bunları da beş sene 
müddetle donduruyoruz, kimse, beş sene müddetle bunlan değiştiremeyecek. 

Değerli arkadaşlar, bu bir yetki gasbıdır, bunun böyle çıkmasına, eski bir belediye başkanı ola
rak, bir mahallî idareci olarak gönlümüz razı olmuyor; bunlara güvenelim, yetkilerimizi dağıtalım. 
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Her şeyi Özelleştirme İdaresi bilmez. "Medine'nin yollarını Medineliler daha iyi bilir" atasözün-
den hareketle, mahallî idarelere biraz yetki tanıyalım. 

Genel Kurulu ve Sayın Başkanımı saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın»Erbaş. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz, söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; ar
kadaşlarımızın verdiği izahatları dinledik. Şu anda Yüce Meclisin önünde müzakere edilen konu, 
daha evvelki 41 inci maddeyle aynı esasa ve aym yetkilere dayanıyor. Bu genişletmeyi, uzlaşma 
sonunda verdiğimiz iki maddelik tasarıya eklememizin nedeni; şu üç aylık uygulamaya daha bü
yük bir sürat kazandırmak içindir. Bu, bir özelleştirme kanunudur. Bu, tüm şehir imar planının de
ğiştirilmesine yönelik değildir. Bu, sadece, özelleştirmeye konu olan gayrimenkulun -hizmetle 
doğrudan doğruya alakalı olsun veya olmasın- eğer, varsa, o arsasım ve arazisini, daha para eder 
duruma getirmek için yapılacak bir operasyondur. Zaten, 41 inci maddenin evvelki şeklinde, bu 
yetki, Yüce Meclis tarafından Özelleştirme İdaresine verildi. 

Bizim, bu 41 inci maddeyi genişletmekteki amacımız şu: Altı ay, bir yıl sürebilecek bir parse
lasyon işi, bir ifraz ve tevhit meselesi, çok daha kısa bir müddette hallolsun; çünkü, Et - Balık mi
salinde, biz, bu gecikmenin acısını tattık. Nitekim, Genel Müdürlüğe bu yetkiyi vererek, belirli bir 
zamanı göz önüne almış bulunuyoruz; ama, burada, bunu, Yüce Meclisin eğilimine uyarak -verdik
lerinden şimdi haberdar olduğum önerge doğrultusunda- Yüce Meclisin takdirine bırakacağız; ıs
rarcı değiliz; çünkü, mevcut kanun da bu yetkileri veriyor. Amacımız, sadece ve sadece, işi geniş
letmek idi. 

Anayasa Mahkemesinin karan ile buradaki maddenin içeriğini aynı seviyede görmediğimizi 
ifade etmek istiyorum. Anayasa Mahkemesinin iptaline konu olan ilkede, tüm şehir imar planının, 
sınırsız olarak, külliyen değiştirilmesi söz konusudur. Halbuki, bizim, maddeki amacımız, bir şeh
rin içinde bulunan, özelleştirmeye tabi bir veya iki parseldeki, sadece bir ve iki gayrimenkulu kap
samaktadır. 

Çok değerli Soylu arkadaşımın bu konuda verdiği bilgiye teşekkür ediyorum; yalnız, biraz in
safsızca söylediği sözleri, burada, kabul etmem mümkün değildir. Çarşaf çarşaf ilanlar, asgarî öl
çülerde verilmektedir. O ilanı vermediğiniz takdirde, o ilanı kısa tuttuğunuz takdirde, hangi töhmet
lerin altında kalınacağının çok iyi hesap edilmesi lazım. Devlet malını satıyorsunuz; büyük gazete
lerde ilan vereceksiniz; o ilan da, anlaşılır kapsamda ve içerikte olacak ve istenilen bilgi de içinde 
bulunacak. Doğrusu, verdiğimiz çarşaf çarşaf ilanlara methiye beklerken, en azından taltif bekler
ken "niye böyle ilan veriliyor; masrafını karşılamıyor" diyorlar; ama, bu, yapılması meşrut olan bir 
olaydır. 

Daha evvel kabul edilen 4 üncü madde konusunda da arkadaşlarımız müsterih olsunlar; dev
let memurlarının haklarını koruyucu ve kollayıcı bir maddedir. Bu madde, Devlet Personel Daire
sinin Uç aylık uygulaması doğrultusunda bu kanun değişirken, devlet memurlarının özlük hakların
da bir azalma olmasın, bir mağduriyet olmasın diye getirilmiştir. Hükümetimiz de bu değişikliği 
uygun görerek, Yüce Meclise sevk etmiştir. Nitekim, Yüce Meclis de bu 4 üncü maddeyi kabul et
miştir. 

Eğer, 5 inci madde konusunda değerli arkadaşlarımızın bu ısrarı varsa, biz, şunu, kesin olarak 
Yüce Meclise arz edelim ki, iki ay, üç ay zarfında yapılacak bir imar tadilatının, altı ay veya bir se-

- 2 8 3 -



T.B.M.M. B:106 27.4.1995 0 : 1 
ne sürmesini önlemek amacıyla getirdiğimiz bu maddeyi, birleşecek kanaat muvacehesinde geri 
çekmeye hazır olduğumuzu da gayet açıklıkla ve iyi niyetle Yüce Meclisin takdirlerine arz ederim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Kişisel söz talebinde bulunmuş olan Sayın Ayhan; buyurun. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Önergeniz kabul edilecektir Sayın Ayhan... 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 763'e 

1 inci ek sıra sayılı 4046 sayılı Özelleştirme Kanununda tadilat yapan kanun tasarısının 5 inci mad
desi üzerinde şahsen söz almış bulunuyorum. 

Benden evvel konuşan Ahmet Remzi Hatip Beyefendi, bu maddenin Anayasaya aykın olaca
ğını; 1987 yılında çıkarılmış olan 3394 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin -belediyelere ait imar yet
kilerinin İmar İskân Bakanlığına devri için Başbakana yetki veren bu maddenin- Anayasa Mahke
mesinin 1990/38 esas numara ve 1991/32 karar sayısıyla 26.9.1991 tarihinde iptal edildiğini ifade 
etmişlerdi. 

Şahsen benim ve gruptaki arkadaşlarımızın kanaati, bu maddenin Anayasaya aykın olacağı, 
ileride iptali yönüne gidileceği ve bu maddeye dayanarak yapılacak uygulamaların da daha sıkıntı
lı meseleler ortaya çıkaracağı istikametindedir. 

4046 sayılı Özelleştirme Kanununun 19 uncu maddesinin (E) bendi, zaten, önümüzdeki bu ta
sarının 3 üncü maddesiyle iptal edilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem Bakanımızın 5 inci maddeyi geri çekme istikametindeki beyanlarıyla, bu maddenin 
geri çekileceğini anlıyoruz; fakat, mevcut kanunda, 41 inci madde olarak, daha kısa bir metin ha
linde, benzeri bir madde vardır. Ben, burada, bir tekrardan daha çok şunu söylemek istiyorum: 
Özelleştirme idaresi arsaların imar planlarıyla ilgili çalışma yaparsa, ileride/Anayasa Mahkemisi-
ne bu mesele gider ve içinden çıkılması daha zor durumlar hâsıl olur. Onun için, 41 inci maddeyi 
hiç kullanmamakta fayda var. 

Muhterem arkadaşlar, biz, hangi partiden olursa olsun, belediyelere güvenmeye mecburuz; 
ama, belediye yanlış yaparsa, devletin elinde idarî denetim mekanizmaları vardır, vardır; bu meka
nizmaları işletir* yanlış yapanın da yakasına yapışır. 

Belediyeler, imar bakımından ihtisas yeridir, her gün bu uygulamanın içindedir, şehir düzeni
ni kendi bilir; nitekim, bu, geri çekilecek olan 5 inci maddeye bakılırsa, 3194 Sayılı İmar Kanunu
nun bütün maddeleri, bu madde karşısında hükümsüz sayılmaktadır. Daha evvel 15 inci, 16 ncı 
madde hükümsüz sayılırken, şimdi, müzakere ettiğimiz yeni metinde, İmar Kanununun hiçbir mad
desinin bu maddeye karşı geçerli olmayacağı ifade edilmektedir ki, bu, tabiî, belediyelerin imar ça
lışma düzenlerini altüst eder. Nitekim, 3194 sayılı İmar Kanununun 15 inci njaddesine bakılırsa, 
orada, belediyelerle ilgili, uzun uzun bakın neleri saymış, size çabucak arz edeyim: 

"İfraz ve tevhid 
İmar planlarına göre yol, meydan, yeşil saha, park ve otopark gibi umumî hizmetlere ayrılan 

yerlere rastlayan gayrimenkullerin bu kısımlarının ifrazına veya tevhidine izin verilemez." 

Bu madde geçersiz sayılıyor bu 41 inci maddede ve böylece, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 
kararıyla -bu 15 inci madde yok sayılıp- Özelleştirme İdaresi, istediği gibi imar düzenlemesi yapa
cak. Bu, bir sıkıntıdır ve şehir imar düzenini bozan bir husustur. Sayın Bakanımızın bu maddeyi 
geri çekme istikametindeki beyanlarından, ben, meri kanundaki 41 inci maddenin de uygulanma
ma istikametinde bir tavır olduğunu anlıyorum, ileride meselenin Anayasa Mahkemesine gitmeme
si için, bunda fayda var. 
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Taşandaki bu son maddeyi konuşurken, özelleştirmeyle ilgili bir iki hususu arz edeceğim. 

Ben, Özelleştirme Yüksek Kurulunun kararlarını takip etmeye çalışırım... 

, (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

GEV AT AYHAN (Devamla) - ...ve onlan bir dosyada biriktiririm. Geçen, mesela, ME-
TAŞ'daki hisselerin satışıyla ilgili bir kararı okudum. Tabiî, biz, 4046 sayılı Kanunda her şey şef
faf olacak dedik. Şeffaflık, açıklamaktır, bilgiye ulaşmaktır; ancak, o kararda, baktım, kimler tek
lif vermiş, ne teklif vermiş; o rakamları bulamadım. Sadece, satışı yapılan firmada ne şartlarla sa
tıldığına dair bilgi var. 

Halbuki, efkârıumumiyeyi -bu meseleleri tahlil edecek, değerlendirecek- ve mutmain olması 
gereken çevreleri aydınlatmak bakımından, verilen teklifler, değerlendirme raporları -ziyanı yok, 
birkaç sayfa uzun da olsa- neşredilirse, hem satış hakkında birtakım ileri geri dedikodular bertaraf 
edilir hem de muamelelerle ilgili yanlış birtakım değerlendirmeler varsa, o da, uyarıcı bilgi mahi
yetinde, tenkit halinde, Özelleştirme Yüksek Kuruluna ve ilgili Bakanımıza ulaşır ve tedbir alımr; 
çünkü, milletin yetmiş yıldır yaptığı tasarruflarla kurulan bu tesislerin özelleştirilmesi çok uzun tar
tışmalar getirdi; bundan sonra da getirecektir. Bir Kırşehir, bir Karabük, bir Zonguldak... Daha bir
çok Karâbükler, Zonguldaklar çıkacaktır. Fevkalade çetin bir meseledir; yani, bu, ne kadar, ikna 
edici, dürüst, şeffaf ölçüler içinde yapılırsa o kadar verimli olur kanaatindeyim. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum. 
. Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

Bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 763 sıra sayılı Kanun tasarısının, 4046 sayılı Kanunun 41 inci maddesin

de değişiklik yapan 5 inci maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Abdüllatif Şener Fethullah Erbaş Şinasi Yavuz 

Sivas Van Erzurum 
Ömer Faruk Ekinci Şaban Bayrak 

Ankara Kayseri 
Gerekçe: Belediyelere ait imar yetkilerinden bazısının Özelleştirme İdaresine devredilmesi 

yanlıştır. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Çoğunlu

ğumuz bulunmadığı için katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Prensipte?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılıyo

ruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Sayın Başkanım, biraz evvel de arz ettim. 

Bu, sadece, çabukluğu gerçekleştirmek için yapılan bir değişiklikti. Anayasa Mahkemesinin kara
rıyla ilişkisi olmadığını da arz ettim. Yüce Meclisin takdirine bırakıyorum. Mevcut durumuyla 41 
inci maddenin uygulanması, tabiîdir ki, Özelleştirme Yüksek Kurulunun yetkisi dahilindedir. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye prensipte katılıyor. Sayın Hükümet bir gerekçe koya

rak takdire tevdi eyledi. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Bu suretle, müzakereye konu tasarının 5 inci maddesi metinden çıkarılmıştır. 

Taşandaki 6 ncı maddeyi 5 inci madde olarak okutuyorum: 

MADDE 5. - Bu Kanun yayımı târihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde grupları adına söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad

de okunduğu şekliyle, 5 inci madde olarak, kabul edilmiştir. 

BAŞKAN-Tasarıdaki 7 nci maddeyi 6 ncı madde olarak okutuyorum: 
MADDE 6. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde grupları adına söz talebi?.. Yok. 

Kişisel söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad

de okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 

Sayın Kul, oyunuzun rengini belirtmek üzere, söz talebinde bulunmuştunuz; buyurun.. 

EMİN KUL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Saym Başkan, sayın milletvekilleri; 763 sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde, oylamaya geçilme

den evvel, özellikle şahsım adına, oyumun rengini belirtmek üzere söz aldım. Arz edeceğim görüş
ler, şahsî görüşlerimdir. 

Devletin, siyasal, sosyal ve ekonomik alandaki hukuksal altyapısını, hem çoğulcu, özgürlük
çü bir demokratik rejim anlayışına ve hem de hedeflediğiniz pazar ekonomisinin işleyişine uygun 
biçimde, gerek sosyal ve gerekse hukukî boyutuyla öncelikle düzenlemeksizin; ayrıca, bu altyapı
yı kültürel olarak beslemeksizin, özelleştirme konusunda başvurulacak yollar -kendi mantığı için
de söylüyorum- hiçbir değişimi ve hiçbir değişim hedefinizi gerçekleştirmez, ancak yeni sorunları 
ve yozlaşmaları davet eder. 

Bilindiği gibi, ülkemizde, ekonomik bakımdan güçlü bir avuç azınlığın gelişmesi, üretim güç
lerinin değişmesi, yenilenmesi veya genişlemesi yolundan değil, maalesef, siyasî iktidarın elde bu
lundurulması, yönlendirilmesi ve denetimi yolundan gerçekleştirilmiştir. 

Biraz önce arz ettiğim ve kendi mantığı içerisinde öncelik taşıdığına inandığım, ekonomik, 
sosyal ve XJzellikle siyasal alanda, temel altyapı değişikliklerine gidilmediği sürece, kanaatimce, 
bastıca iki konuda endişe duymak durumundayız: Bunlardan bir tanesi, özelleştirmenin, yerli ve 
yabancı tekelleşmeye dayalı yeni bir devlet yağmasına yol açacağı; diğeriyse, özelleştirme slogan
ları altında, üretim birimlerinin kaderine terk edilmesiyle, üretimde şok kayıplara uğranabileceği-
dir. 

DevletirKelinde bulunan üretim birimlerinin yağmasının söz konusu olabileceğinin çok küçük 
bir işaretini, bıKkanun değişikliğinin müzakeresi sırasında belgesiyle arz ettim ve anlattım. Buna 
ilaveten, henüz değeri bile konmamış PTT'hin T'sinin değerinin, bir sayın bakanın istifasından 
sonra, 30 milyardan 15 milyar dolara düştüğü açıklamaları, bu endişelerimizi derinleştirmektedir. 
Üretimde şok kayıpların yaşanabileceği endişesi ise,xsascn, daha şimdiden eksi yüzde 7'İik bir kal
kınma kaybının varlığıyla somutlaşmıştır. 
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Sayın milletvekilleri, yaşadığımız tarih kesiti içinde görünen odur ki, üretim yetersizdir, ve

rimlilik ise son plandadır. Hâlâ, kamu üretim birimlerinin mal ve hizmetlerini bedavaya kapatma, 
kamu yatırımları ihalelerinden pay kapma kavgası sürüp gitmektedir. Üretimi ve verimliliği ödül
lendirip teşvik etmek yerine, siyasî iktidarı elde tutma yönündeki destekleme, teşvik ve kredilen-
dirmelerle bilinç perdelemenin bedeli dahi, iktisaden güçsüz, geniş halk kesimlerine ödetilmekte-
dir. 

Kaba hatlarıyla arz ettiğim bu tabloyu sosyalist devlet ve özelleştirmeyi de son sosyalist dev
lete son verme olarak nitelendiren Sayın Başbakanın beyanlarını, bilinç perdelemesinin vardınldı-
ğı mizahî bir son nokta olarak değerlendirmemek mümkün değildir. Günümüzde, üretim araçları
nın kimin mülkiyetinde olduğu değil, üretim araçlarından elde edilecek hâsılanın kimin cebine gir
diğinin yönlendirilmesi ve denetlenmesi önemlidir. Ulusumuzun iktisaden güçsüz, geniş kesimle
rinin önündeki bu yönlendirme ye denetlemenin engelleri ayıklanmadan, özelleştirmenin yeni üre
tim araçlarının el değiştirmesinin getireceği hiçbir şey olmayacaktır. 

işte bu nedenlerle, kendi mantığı içinde belirleyerek ifade ettiğim altyapı ve bunun gereği olan 
hukuk oluşturulmaksızın, sürdürülen anlayış içinde yürütülecek özelleştirme girişimleriyle, halkı
mızın alınteri ve binbir çilesi pahasına biriken trilyonlarca liralık değerlerin paylaşımı; yabancı 
bankalarda istiflenen vurgun paraları ve dolar, faiz oyunlarıyla yurtdışında istikbal arayanların; cu
ma günü camiye, cumartesi günü havraya, pazar günü kiliseye gitmek gibi görüntülerle, iktidar ol
mak uğruna inanç sömürüsü yapanların, Beyoğlu'ndaki St. Antoine Katolik kilisesinde noel ayin
lerine katılarak mest olanların... (RP sıralarından alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Toparlar mısınız efendim. 
EMİN KUL (Devamla) - Hazineden verildiği söylenen,'sekiz yılı ödemesiz, yüzde 40 faizli, 

trilyonlarca liraya dayalı, birkısım medyanın işkembesini besleme ilişkilerinin kaynaşması içinde 
boğaz yalılarındaki âlemlerde bir araya gelen çevrelerin insafında ve ipoteğinde kalır; ekonomiyi 
de, özelleştirmeyi de, mülkiyeti değişen üretim araçlarını da Ve siyaseti de, halkı uyutarak bunlar 
denetler ve yönlendirir. 

Bu düşüncelerimi saklı tutarak, bu kanun tasarısına, hedeflediği değişiklikleri; yangından ka
çırabileceğimiz değerlerin asgarî koşullarını, bir nebze de olsa, içerebildiği için, olumlu oy verece
ğimi arz eder, saygılar sunarım. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Kul, teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, kanun tasarısının tümü ve maddeleri üzerindeki müzakereler tamam
lanmıştır. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı
nın tümü kabul edilmiştir; hayırlı, uğurlu olsun. 

Sayın milletvekilleri, 16.30'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.11 

G 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.30 

BAŞKAN : Başkanvcküi Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Cengiz ÜRETMEN (Manisa), Kadir BOZKURT (Sinop) 

— - — - ® — — / 
BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisinin 106 ncı Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo

rum. 

Sayın milletvekilleri, gündemimiz gereği, müzakerelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

V. - KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

12. - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 
29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) (S. Sayısı: 798) 

BAŞKAN —Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakere ertelendi. 

13. - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe. 
Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı: 813) 

BAŞKAN - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanun ve 3065 
Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının mü
zakeresine başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakere ertelendi. 
14. -Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 

Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/722) (S. Sayısı: 771) 
BAŞKAN - Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 

Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakere ertelendi. 

15. - Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna ve Toprak Mahsulleri Ofisine Olan Bir Kısım 
Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 43 
Arkadaşının, Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu'nun, Bitlis Milletvekili Zeki Er gezen ve 17 Ar
kadaşının, Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Antalya Milletvekili Hasan Namal'in, Şırnak 
Milletvekili Mahmut Almak'in;Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzincan Milletvekili Ali İb
rahim Tutu'nun Aynı Konudaki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/823, 
2/403, 21447, 2/602, 21639, 2/813, 2/623, 2/1034, 2/1318) (S. Sayısı:807) (1) 
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BAŞKAN - Çifçilerin T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmele

ri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna ve Toprak Mahsulleri Ofisine Olan Bir 
Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Tasarısının müzakeresine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Hazır. 

Sayın Hükümet?.. Hazır. 

Hatırlanacağı üzere, geçen birleşimde, 3 üncü madde üzerindeki görüşmelertamamlanmıştı; 
maddenin oylanmasında kalmıştık. 

Maddeyle ilgili herhangi bir önerge yok. 

3 üncü maddeyi .oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde, okundu
ğu şekliyle kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 4 . - B u Kanunun uygulanmasından doğacak faiz ve masraf kayıpları; 

T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, 
Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna, Toprak Mahsulleri Ofisine, Orman ve Köy İşleri Genel Müdür
lüğüne, 

Hazinece görev zararı olarak ödenir. 

Hazine 15.2.1996 tarihine kadar bu Kanunun uygulanmasından doğacak görev zararlarını ilgi
li kuruluşlara tamamıyla ödemediği takdirde geciken her gün için bu kuruluşlarca çiftçilere kullan
dırılan ziraî kredilere uyguladıkları yıllık normal cari faiz üzerinden ayrıca hazine gecikme faizi 
ödenir. Hazinece yapılacak ödemeler hiçbir suretle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
2 yıl geciktirilemez. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, ANAP Grubu adına Sayın Ertekin söz talebinde bulundu. 

Buyurun Sayın Ertekiri. 

ANAP GRUBU ADINA M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Değerli milletvekilleri; Çiftçilerin 
Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım îş'letmeleri Genel Mü
dürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna ve Toprak Mahsulleri Ofisine Olan Bir Kısım Borç 
Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun tasarısının 4 üncü maddesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu 
adına söz aldım, bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu kanun tasarısıyla bugün bir şeyi daha tespit etmek lazım. Gerçi 4 
üncü maddede zaten sıkıntı içerisinde olan Ziraat Bankasının, Tarım Kredi Kooperatiflerinin, Ta
rım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün, Zirai Donatım Kurumunun ve Toprak Mahsulleri Ofisinin 
uğrayacağı zararı Hazine karşılayacaktır deniliyor. Bunu olumlu karşılıyorum. Ancak, tespitim şu: 

Tabiî, bu tip aflarla, Hazineden yapılacak sübvansiyonlarla artık bir yere varılamayacağının, 
Yüce Heyetiniz tarafından, arkadaşlarımız tarafından tespit edilmesi lazım. Hatırlarsınız, 1991 se
çimlerinden önce çiftçilerimizin bütün borçlarının silineceğine dair verilen vaatlerin yerine getiril
mesiyle ilgili olarak 1992 yılında bir af çıkarılmıştı. Bu af neticesi, seçimlerde verilen vaadin ter
sine, çiftçilerimizin bankalara, kooperatiflere olan borçlarının 5 milyona kadar olan kısmının faiz
lerinin silineceği ortaya konuldu; neticede silindi. Bu borç faizlerinin silinmesinden belli çiftçileri
miz faydalandı, pek çok çiftçimiz de seçimlerdeki vaatler ölçüsünde, af çıkarılacak diye düşünerek 
borçlarını yatırmamanın cezasını da çekmiş oldular. 

(1) 807 S. Sayılı Basmayan 25.4.1995 tarihli 104 üncü Birleşim Tutanağa eklidir. 
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Aflar ülkede pek bir şey getirmiyor. Tespitim şu: Demek ki, aradan geçen üç, üçbuçuk sene 

içerisinde Türk köylüsü, çiftçisi iyi bir noktaya gelmemiş. Bunu tespit etmek lazım. O günkü şart
lar içerisinde çiftçinin belirli bir noktada finans durumunu rahatlatmak için çıkarılan aftan üçbuçuk 
sene sonra/yeni baştan bir af yasa tasarısı getirilme noktasına gelindiğini burada görmemiz lazım; 
çünkü, gerçekten, köylümüz, çiftçimiz fevkalade sıkıntı içerisinde. Bunu tespit etmemiz lazım. Bu 
tespitin neticesi, ufak paralar halinde borç alan, küçük borçlanmalar yapan Türk köylüsü, çiftçisi, 
ödediği borçlarının da cezasını görmüş oluyor; çünkü, öyle bir noktaya geliyoruz ki, gerek çiftçi af-
larıyja alakalı olsun gerekse diğer vergi kanunlarında çıkarılan aflarla ilgili olsun, borcunu ödeyen 
cezalandırılıyor. Borcunu zamanında ödeyen, görevini yerine getiren çiftçi vatandaşlarımız fevka
lade cezalandırılıyorlar. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Bu kanuna karşı mısınız? 

M. RAUF ERTEKÎN (Devamla) - Hayır efendim. 
Esasında şunu söyleyeyim Sayın Gökalp, bu noktada, affa karşı değilim, sıkıntı içerisinde olan 

çiftçimizin rahatlatilmasına karşı değilim; ama, bunlar, kesin çözümler değildir. Siz, çiftçiyi, köy
lüyü fevkalade perişan bir noktaya getireceksiniz, kötü duruma getireceksiniz, her noktada af çıka
racaksınız/Peki, bu noktada, borcunu zamanında ödeyen çiftçilerimizin ödüllendirilmesiyle veya
hut da onların teşvik edilmesiyle alakalı bir durum düşünüyor musunuz? Vergi atlarında da durum 
aynı şekilde; vergi mükellefi olarak görevini yerine getiren, vergisini zamanında ödemeye çalışan 
mükellef, af kanunlarıyla cezalandırılmış olmuyor mu; bunun da tespitini yapmak lazım. Madem
ki, sosyal bir devlet bunu yapmak durumunda, adaletli davranmak durumunda; hiç olmazsa borcu
nu zamanında ödeyenlerin de belirli noktalarda ödüllendirilmesi ve teşvik edilmesi lazım. 

Şimdi, bu noktada, çiftçinin bu duruma gelmesine sebep olan, çiftçiyi fevkalade sıkıntılı du
rumlara sokan, herhalde bu Hükümettir. Bunları çoğaltmak lazım; sadece çiftçi değil, bugün, ban
kalardan dövize endeksli kredi alıp dövizzede durumuna düşen insanlar, bu Hükümetin beyanları
na güvenerek bunları yapmamışlar mıdır? Onlar da sıkıntı içerisinde; yani, sıkıntı o kadar fazla ki; 
ama, bunun müsebbibi olan Hükümet işin kolayına kaçıyor. Nedir işin kolayı: Belirli bir af çıkara
lım... 

Bakın "20 milyon liraya kadar olan borçlar" diyorsunuz. Bu tip borçların pek çoğu, bugüne 
kadar ödenmiştir; çünkü, bizim çiftçimiz borçtan fevkalade korkar. Ödeyemeyecek durumda olan 
insanlarımızın borçlarının affedilmesi normal. Biz, gübre zamlarıyla alakalı -ikide bir gündeme ge
len bu zamlarla alakalı- konuşmalarımızda, çiftçimizin, köylümüzün artık gübre alamaz duruma 
geldiğini, bu fiyatlarla gübre alınamadığı takdirde, dışarıdan hububat ithal etmek zorunda kalaca
ğımızı, buna ödenecek para -döviz- yerine hiç olmazsa, çiftçiye gübreyi bedava verin dediğimiz 
noktada haklı olduğumuz meydana çıkıyor. . 

Değerli arkadaşlarım, bu kanuna olumlu oy kullanacağız. Zaten, değerli bir arkadaşımız -Şan
lıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu arkadaşımız- da aynı mealde kanun teklifi vermiş, bu kanun ta
sarısıyla birleştirilmiş. Buna olumlu oy kullanacağız; ama, bunlar çözüm değildir diyorum. 

Çiftçi fevkalade sıkıntılı durumdadır. Sebep nedir: Sebep, olmayacak şekilde yapılan vaatle
rin, verilen sözlerin yerine getirilememesidir. Çiftçi, zaten, hesabını kitabını yapamaz duruma gel
miş. 

Bu ülkede, 1991 seçimlerinde, şu andaki Hükümeti meydana getiren her iki siyasî partinin o 
günkü liderleri, çiftçiyle, köylüyle, işçiyle, memurla, esnafla alakalı pek çok vaatlerde bulundular; 
acaba, hangisini yerine getirdiler. O günkü şartlarda, mazot 2 600-2 700 liraya satılıyor diye bağım 
bağım bağıran; ama, haklı olarak, bu ekonomik sistem içerisinde mazotun bugün 18-19 bin liraya 
çıktığının hesabını veremeyen sizler olmalısınız. 

- 290 -



T.B.M.M. B:106 27 .4 .1995 0 : 2 
Efendim, bugün, Hazine bunu kapatıyorsa, bu zararı karşılıyorsa, 60 milyon insan karşılıyor 

demektir. O bakımdan, daha ciddî tedbirler alınması lazım. 
Şuna inanıyorum: Bu silinen borçlarla, çiftçi rahatlamayacaktır; belirli sıkıntıları gidecektir; 

ama, yine, bu uygulanan çiftçi politikalarıyla, bu uygulanan ekonomik politikalarla, daha doğrusu, 
sizin uygulayamadığınız ekonomik politikalarla bir yere varmanız mümkün değil. Bu vaatlerle de 
bir yere varmanız mümkün değil. 

Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Esasında, elimde o kadar çok doküman var ki, bunu da 
siyaset malzemesi olarak kullanmak istemiyorum; ancak, tespiti iyi yapmamız lazım. 

Demek ki, çiftçimiz, bugün kötü noktadadır. Artık, on milyon, onbeş milyon, yirmi milyon li
ra borcun faizini dahi ödeyemez haldedir. Bu faiz borcu silinme durumuna gelmiştir; bunu getiren 
de bu Hükümettir. 

Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Ertekin, teşekkür ediyorum. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Musa Demirci; buyurun. 
RP GRUBU ADINA MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Refah 

Partisi Grubu adına, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, 807 sıra sayılı kanun tasarısının ismi şöyle: Çiftçilerin T.C. Ziraat 
Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Ziraî 
Donatım Kurumuna, Toprak Mahsulleri Ofisine, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne Olan 
Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Tasarısı. Ancak, şu saate kadar geçen madde
lere bakıyoruz, -bilhassa 2 nci madde burada fevkalade önemliydi-burada, 1 inci maddeye bir cüm
le ilave edildi "çiftçinin idarî takipte olan borçlarının faizleri" denildi. Birkısım çiftçilerin borç fa
izlerinin yüzde 50'si, birkısım çiftçilerin de yüzde 50'nin daha aşağısındaki borç faizleri bu kanun
la affedilmiş olacak. Bu bakımdan, tamamına baktığımız zaman, çıkacak bu kanun, çiftçilerimize 
hiçbir şey getirmeyecek; yani, sadra şifa olmayacaktır. 

Aslında, bu kanun tasarısıyla ilgili basmayazıyı incelediğimiz zaman, kanun teklifinde bulu
nan, birçok milletvekili arkadaşımız olduğunu görüyoruz. Bu arkadaşlarımız, bu mealdeki kanun 
tekliflerini, aşağı yukarı 1992'nin 6 ncı ayından başlamak suretiyle; önce, 30.6.1992 tarihinde, Kır
şehir Milletvekili Coşkun Gökalp, en son 24.2.1993'te Refah Partisi Milletvekili Zeki Ergezen ver
mişlerdir. 

Şimdi, o tarihlerde, bu kanun teklifleri, gerçekten nazarı itibara alınsaydı ne olurdu; çiftçilerin 
1994 yılı borçlarının vadeleri, 9, 10 ve 11 inci aylara geliyordu. Dolayısıyla, bütün çiftçilerimizin 
bu kanundan istifade etmeleri mümkündü; ama, böyle yapılmadı ve bu kanun tasarısını işte, 1995 
yılının Nisan ayının sonlarında görüşmeye başladık. Arkadaşlarımız önerge verdiler, 1996'nın 4 
üncü ayına çektiler; ama, yukarıdaki, 1 inci maddedeki ifade "2.1.1995 tarihine kadar tahakkuk 
eden borçlar" olduğu için, ister bu kanun tasarısındaki tarihi ileri çekin ister geri çekin; çiftçileri
mize hiçbir faydası olmayacaktır. Dolayısıyla, çok az, belki yüzde 10-15 civarında bir çiftçi kitlesi, 
bu kanundan istifade edecektir. 

Ancak, şöyle bir zararı daha oldu: Bu kanun teklifleri, verildikten sonra, elbette, basına intikal 
etti, televizyon kuruluşları bunu söylediler. Bu sebeple, bazı çiftçilerimiz borçlarını ödemediler, ge
ciktirdiler ve icra takibine uğradılar. Bu bakımdan da fevkalade zararları oldu. 

Şimdi, yeri gelmişken şunu arz etmek istiyorum. Çiftçilerimizin gerçekten problemleri fevka-
lede fazla. Yaptığımız köy ziyaretlerinde -özellikle isim vererek de açıklayabilirim- şunu görüyo
ruz: 24.3.1994'te hayvanlarını canlı olarak Et ve Balık Kurumuna teslim eden besicilerimiz, ara-
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dan bir sene geçmiş olmasına rağmen, hâlâ, teşvik primlerini alamamışlardır. Çiftçilerimiz süt teş
vik primlerini de alamamıştır. Gübrenin parasının yüzde 30 unun iadesiyle ilgili, Hükümet ve yet
kililer "biz hemen peşin olarak ödeyeceğiz" demelerine rağmen, maalesef, çiftçilerimiz bu imkân
dan da yararlanamamışlardır. 

Gübrenin olmadığını ve çiftçilerimizin büyük bir gübre sıkıntısı çektiğini her vesileyle burada 
söyledik; ancak tekrar ediyorum: Bugün KÎT Komisyonunda görüşmeler devam ediyor; bu görüş
meleri takip ettiğimizde gördük ki, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, aslında gübre temininde devre dı
şı kaldığı için, TÜGSAŞ ve İGSAŞ, kamu iktisadî teşekkülleri olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
na bağlı oldukları için, gübre tedarikinde gereken hassasiyeti göstermemişler ve ocak, şubat ayla
rında ihale açtıkları için, maalesef, çiftçilerimiz fevkalade sıkıntıya düşmüşlerdir. 

Bir sistemi bozmak kolaydır; ama, yerine bir şey ikame etmediğiniz zaman, çiftçilerimiz bun
dan fevkalade zarar görmektedirler. Ziraî Donatım Kurumunu gübre tedarikinde devre dışı bırakır
sanız ve yerine bunu karşılayacak bir başka kurum da koymazsanız, çiftçilerimiz fevkalade perişan 
olur. Niye; çünkü Ziraî Donatım Kurumunun bütün ilçelerimizde, şehirlerimizde depoları ve aynı 
zamanda teşkilatları vardır; siz bunları devre dışı bıraktığınız için, 1994 yılının güz aylarında ve 
1995 yılının ilkbaharında gübre sıkıntısı çekilmiştir. Bunun yeniden gözden geçirilmesi ve Ziraî 
Donatım Kurumuna, mutlaka aslî görevlerinin iade edilmesi lazım. 

Bir konu daha var, bu konu da şudur: Şu anda, hayvancılığımız Anadolu'da fevkalade perişan
dır, her yönden perişandır; üstelik de, bir veba hastalığı çıkmıştır. Veba hastalığıyla beraber, bazı 
çiftçilerimiz, bu tazminatlı bir hastalık olduğu halde bu tazminattan istifade edememişler, hayvan
ları kesime gitmiştir. Tabiî, tedbir alınmadığı için, alınamadığı için, hasta olarak kesilen hayvanlar
dan insan sağlığı da zarar görmektedir. Bu bakımdan, sayın yetkililerin bu konuya eğilmesini arzu 
ediyoruz, istirham ediyoruz. 

Ancak, dediğim gibi, kanun tasarısı isim olarak iyi, belki güzel duygularla hazırlanmış; ama, 
sonradan gerek Hükümet teklifinde gerek Plan ve Bütçe Komisyonunun kabul ettiği metinde, bü
tün çiftçilerimizi alakadar edecek tarzda değil de, bazı çiftçilerimizi ilgilendirecek tarzda düzenlen
miştir. 

Buna rağmen, Refah Partisi olarak, kanun tasarısını desteklediğimizi belirterek çiftçilerimiz 
için hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. 

Sağolun. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Özbek; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA OSMAN NURt ÖZBEK (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Grubum adına söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

tki grubun temsilcisi arkadaşlarım, bu kanun tasarısının, gruplarınca destekleneceğini ifade et
tiler; teşekkür ediyoruz. 

Yalnız, bir yanlış anlamayı düzeltmek için huzurlarınıza geldim. Malumu âliniz, 4 milyon 80 
bin çiftçi ailesi var. 1992'de çıkardığımız kanundan, 455 bin çiftçi ailesi istifade etti. Şimdiki ka
nundan, 900-950 bin çiftçi ailesi istifade edecek. Geride, 2,5 milyondan fazla Çİtfçi ailesi, borç alı
yor ve borcunu ödüyor. 

Şimdi "üçbuçuk yıl" dendi. 1992'den sonraki ikibuçuk senede köylü zora düştü de, onun için 
mi getiriyoruz derseniz; hayır. Bu borçlar, eskiden beri gelen; fakat, 1992 yılında çok kısıtlı çıkan 
bir kanunun devamı olarak geldi. Kaldı ki, Türkiye'de 1992 yılında başlayan kuraklık -bilhassa Or
ta Anadolu'da- 3 yıl devam etti. Doğu Anadolu'da, göç dolayısıyla ve daha evvel yapılan hayvan 
mahsullerinin ithalatıyla hayvancılık çıkmaza girmişti. . 
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Bu sebeple, bu borçların eskiden beri olduğunu ifade etmek istiyorum. Kaldı ki, 1991 yılında, 

bir veba hastalığı geldi, hayvanları kırdı geçirdi, o günün seçim atmosferinde dikkat edilemedi. 
Bunların muhakemesi geçmişte yapıldı; ama, hatırlatmak istiyorum. Şap hastalığı da yaygın vazi
yette; halen, o vakitten beri devam ediyor. 

Çiftçinin durumunun iyi olduğunu söyleyemiyorum; ama, bu kanunu, eskiden beri borç almış, 
ödeyememiş, yeniden borç alma hakkı olmayan insanları, yeniden, yeni baremlere göre daha fazla 
borç alarak üretimlerini artırmayı teşvik eden bir kanun olarak mütalaa etmenizi rica ediyorum. 

Arkadaşımız "ödeyen ve ödemeyen aynı duruma getiriliyor, ödeyen zarar ediyor" dedi. Aslın
da, ödeyen o ikibuçuk milyon aile, almış olduğu parayı ̂ vadesinde faiziyle ödemiş. Şimdi, bu ka
nundan istifade eden borçlular, anapara kadar faiz de ödeyecek; yani, iki yıllık bir faizle, anapara
yı ödemek suretiyle bu kanundan istifade edecek ve geri kalanını da Hazine ödeyecek. 

Değerli arkadaşlarım, ödeyen zarar görmemiş oluyor, ödeyen normal vazifesini yapıyor; ama, 
ödemeyene de "sen iki sene bunun faizini öde, o şekilde bu kanundan istifade et" diyoruz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Ödemeyenler yeni kredi alamayacak, değil mi Osman Bey? 
OSMAN NURİ ÖZBEK (Devamla) - Kredi kullanamıyorlar; geçmiş borçlar ödenince kredi 

kullanacaklar, daha fazla kredi alıp, üretime sarf edecekler ve burada, devlet kuruluşlarının, banka
nın ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin batık paralan kurtarılmış olacak; bu tasarı kanunlaştığı tak
dirde, çiftçiye, 5.7 trilyon liralık bir ödeme mecburiyeti yüklenmiş oluyor ve gelecek yılın nisan 
ayının sonuna kadar olan faizleri de hesap edersek, Hazineye, 5.9 trilyon liralık bir yük getirilmiş 
oluyor. Bu nedenle, batan paralan kurtarırken, çiftçiyi de yeniden üretime teşvik etmiş olacağız. 

Teşekkürlerimi arz ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Özbek, teşekkür ediyorum. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Zeki Ünal; buyurun. 
ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 807 sıra sayılı, Çiftçilerin 

T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tanm İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Tür
kiye Ziraî Donatım Kurumuna ve Toprak Mahsulleri Ofisine, Orman ve Köy İlişkileri Genel Mü
dürlüğüne Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Tasarısının, 4 üncü maddesi 
üzerinde, kişisel görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıy
la selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 4 üncü maddede "Bu Kanunun uygulanmasından doğacak faiz ve mas
raf kayıpları; 

T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, 
Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna, Toprak Mahsulleri Ofisine, Orman ve Köy İlişkileri Genel Mü
dürlüğüne, 

Hazinece görev zararı olarak ödenir" denilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, çiftçilerimizin ve üreticilerimizin bir bölümünü -kısmen de olsa- rahat
latacak bu yasa tasarısı eksiktir; idarî ve hukukî takibat dışındaki borçları kapsamamaktadır. 

Ayrıca, gerekçede, uygulamada idarî ve hukukî takibin, borç tahsilini hızlandırmadığı ifade 
edilmektedir. Gerekçenin mefhumu muhalifinden olaya yaklaştığımız zaman, ortaya şöyle bir ma
na çıkmaktadır: Mademki idarî ve hukukî takibat, borç tahsilini hızlandırmıyor, öyleyse, borçları
nı ödemeyenler, aftan sonra da borçlarını ödememe alışkanlıklarını sürdürüyorlarsa, bu tip mükel
lefler için, idarî ve hukukî takibata gerek yoktur; çünkü, bunun hiçbir faydası olmamaktadır. Mu-
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hakkak ki, yasa tasarısı hazırlanırken böyle bir kastın olduğu düşünülemez; ancak, zahiri ifadeler
den bu anlam çıkarılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, öncelikle, borcuna sadık olan üretici ile sadık olmayan üreticiyi ayırt et
mekte fayda vardır. Onun için, borcunu hiç aksatmadan ödeyenlerin hakkı burada gasp edilmekte
dir. Hiç değilse, onların dürüstlükleri devletçe ödüllendirilmelidir. Bunlara verilecek kredi limitle
ri artırılabilir veya sıfır faizli kredi verilerek ödüllendirilebilir veya uygun görülecek başka yolla 
bunlar sağlanabilir. Aksi halde, belirli bir grup çiftçi, borcunu ödemediğinden dolayı affedilirken, 
diğerleri, ödediğinden dolayı cezalandırılmak gibi bir duruma düşürülebilir; borcunu ödeyemeyen 
üreticileri de aynı kefeye koymak mümkün değil. 

Birkısım çiftçi vardır ki, borcunu ödememeyi alışkanlık haline getirmiştir; bunu biz bilemeyiz; 
ama, kreditör kuruluşlar bilirler veya bilmeleri gerekir. Eğer, bunları biliniyorlarsa, bu bir eksiklik
tir. • 

Kreditör kuruluşlar, kredi açtığı insanları, borçlarına sadakat yönünden puanlamaya tabi tuta
rak genel bir değerlendirme yapabilirler. Böylece, müşterilerini de tanıma imkânına sahip olurlar. 

Bir de öyle çiftçiler vardır ki, gerçekten dürüsttür, cefakârdır, fakirdir; mücbir sebepler dola
yısıyla borcunu ödeyememiştir. İşte, asıl borçları affedilmesi gereken insanlar, üreticiler bunlardır. 

Yine, aynı şekilde, kreditör kuruluşlar, bunları da bilmek durumundadırlar: 

Şimdi, aklımıza şu soru takılmaktadır: Acaba, Hazinenin, görev zararı olarak ödeyeceği 3 tril
yon lira, hedeflenen amaca ulaşacak mıdır? Tabiî, bizim temennimiz, affın hedefine ulaşması ve 
gerçekten büyük bir sıkıntı içerisinde olan çiftçi, köylü ve üreticilerimizin rahatlamasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, hatayı, sadece borçlarını ödeyemeyen üreticilerimizde aramamak lazım
dır. Yıllardır sürdürülen hatalı tarım politikalarının da, çiftçilerimizi bu duruma düşürmekte büyük 
rolleri olmuştur. Üreticilerimiz;, genelde, tabiat şartlarına bağımlı bir ortamda tarımsal faaliyetler
de bulunmaktadırlar. Bunun için, ürün verimi ve rekoltesinde, yıldan yıla, büyük dalgalanmalar 
meydana gelmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ünal, ne kadar süre istiyorsunuz? 
ZEKÎ ÜNAL (Devamla) - 1 dakika ek süre istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Diğer bir olumsuz faktör de; üreticilerimiz, köylü yahut çiftçilerimiz, yurtiçinde, yüksek enf

lasyonla, girdi fiyatlarındaki aşırı artışlarla boğuşurken, bir de, dışarıdan yüksek sübvansiyonlu ve 
düşük gümrüklü gıda ve tarım ürünleriyle savaşmak durumunda bırakılmışlardır. Bir örnek vermek 
gerekirse; geçen yıl, 360 milyon dolarlık hayvancılık ürünü, 171 milyon dolarlık ayçiçeği yağı it
hal edilmiştir. Bu iki kalem için ödediğimiz para 22 trilyon Türk lirasıdır. Şimdiyse, 3 trilyon lira
lık bir borcun tartışması yapılmaktadır. Avrupa çiftçisine 22 trilyon lira verilirken cömert davranan 
Hükümet, kendi çiftçimize cimri davranmaktadır. Umarım ki, Hükümet, bundan sonraki uygulama
larında hem daha cömert hem daha adil hareket eder. Bu dilek ve temenni ile saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Sayın Ünal, teşekkür ediyorum. 
Sayın Keçeciler, kişisel söz talebiniz var; buyurun. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 

kanun tasarısının 4 üncü maddesiyle ilgili gördüğüm bir eksikliği arz ve ifade etmek üzere söz al
mış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, 4 üncü maddede, T.C. Ziraat Bankasının ve ismi kanun tasarısında sa

yılan tarım kuruluşlarının, bu kanunun uygulanmasından doğacak zararlarının Hazinece karşılana
cağı, hükme bağlanmaktadır. 

', Aslında, bu maddeyi, kanuna hiç koymasanız bile, zaten mevcut kanunlarımızda "Kamu ikti
sadî teşebbüslerinin, kendisinin görevi olmayan, kanununda yazılmayan, kendisine tevdi edilen iş
lerden dolayı doğacak zararları, Hazinece karşılanır" denilmektedir; fakat, arkadaşlar belki, garan
ti olsun diye bunu kaleme almış olabilirler; buraya kadar normaldir. Hükümetin gönderdiği tasarı
da da zaten, "Hazinece görev zararı olarak ödenir" denilmiş, bırakılmış; ama, kanun tasarısının 
ikinci fıkrası var ki, bu, bir kanunda katiyen bulunmaması icap eden bir fıkra; gelin, beraber oku
yalım: 

"Hazine 15.2.1996 tarihine kadar bu Kanunun uygulanmasından doğacak görev zararlarını il
gili kuruluşlara tamamıyla ödemediği takdirde geciken her gün için bu kuruluşlarca çiftçilere kul
landırılan ziraî kredilere uyguladıkları yıllık normal cari faiz üzerinden ayrıca hazine gecikme fa
izi ödenir. Hazinece yapılacak ödemeler hiçbir suretle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren 2 yıl geciktirilemez." 

Değerli arkadaşlarım, bu fıkra, hukuk dilinde şu manaya gelir; siyaset dilinde şu manaya ge
lir: Bizim Hazinemiz, sözünde durmayan, vaadini yerine getirmeyen ve hiçbir şekil ve surette bor
cunu ödemeyen bir kuruluştur; binaenaleyh, bizim, Hazineye güvenimiz yoktur. Aman, kanuna, bu 
tarım kuruluşlarını ilave edelim; öyle sıkı bir madde yazalım ki, Hazine bu borcunu ödesin. 

Değerli arkadaşlarım, görev zararı nasıl ödenir; bütçeye ödenek koyarsınız ve koyduğunuz bu 
ödenek Hazinece zaten ödenir. Eğer siz, yeterli ödenek koymazsanız veya kamu iktisadî teşekkül
lerini, bütçeye koyduğunuz ödenekten fazla zarar ettirirseniz, ister istemez Hazine bunu ödeyemez; 
buraya istediğiniz maddeyi yazın. 

Şimdi, 4 üncü maddeyle Hazineyi itham ediyorsunuz ve Hazineye büyük bir töhmet yüklüyor
sunuz; Hazinenin batak bir kuruluş olduğunu, batak bir Hazine olduğunu kanunla tescil ediyorsu
nuz; bu yapılmaz, yani kanun tekniğine aykırı. 

Bu fıkranın kaldırılması yolunda arkadaşlarımla birlikte bir önergemiz var. Gelin, Hazinemi
zi burada, kendi elimizle yaralamayalım, kendi elimizle zedelemeyelim, yazık olur. Tarım kredi 
kuruluşları bunu isteyebilirler, tarım kuruluşları, Ziraat Bankası filan bunu size yazdırmış olabilir
ler; ama, Hükümetin teklifinde bu yok; bu hüküm metne sonradan girmiş, komisyonda konmuş.Ta-
rım kuruluşları, herhalde komisyonda biraz kulis yaptılar; kendilerini sağlama alan, garantiye aldı
ğını zannettikleri ve bir ölçüde de Meclisin iradesini bağlayan bir hüküm koymuşlar. Bu, kanun 
yapma tekniği açısından fevkalade sakıncalıdır, hatalıdır; burada kendi elimizle çıkaracağımız bir 
kanun maddesiyle Türkiye Cumhuriyetinin Hazine Müsteşarlığını itham etmeye hakkımız yoktur. 
Siz düşünmeseniz bile, muhalefet olarak biz düşünüyoruz. 

Bunu böyle düzenlediğiniz takdirde yarın çıkaracak olacağınız hazine bonosuna kimse itibar 
etmez. Hazine bir kredi kuruluşudur; yani, itibarla yaşar. Hazinenin itibarını kanunla ayak altına 
alırsanız, Hazineyi ezerseniz, netice itibariyle, bu memleket, bu millet zarar görür. 

Vermiş olduğumuz önerge hakkında ayrıca söz almayacağım; onun için şimdi ifade ettim. 
Eğer önergemize katılırsanız, bir yanlışlığı düzeltmiş oluruz; Kanun, Hükümetten geldiği şekliyle 
çıkmış olur; hiçbir eksiklik de meydana gelmez. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Sayın Keçeciler, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, 4 üncü madde üzerindeki müzakereler tamamlandı. 
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Değişiklik önergeleri vardır; önce, geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 807 sıra sayılı kanun tasarısının 4 üncü maddesinin son fıkrasındaki, 

"15.2.1996" tarihinin, "15.6.1996" tarihi olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Selahattin Karademir Osman Nuri Özbek Abdullah Kınalı 
Kahramanmaraş Konya Hatay 
Nazmi Çiloğlu Mustafa Küpeli Süleyman Ayhan 

Bolu Adana Çanakkale 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 807 sıra sayılı kanun tasarısının 4 üncü maddesinin son fıkrasının, madde 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Keçeciler Eyüp Aşık Ali Er 
Konya Trabzon İçel 

Hasan Çakır Ülkü Güney İsmet Kaya Erdem 
Antalya Bayburt İzmir 

BAŞKAN - Şimdi, önergeleri aykırılık derecelerine göre okutup, işleme koyacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 807 sıra sayılı kanun tasarısının 4 üncü maddesinin son fıkrasının, madde 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Keçeciler 
(Konya) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önergeye, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı. 
Önergeyle ilgili söz talebi?.. Yok. 

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

İkinci önergeyi işleme tabi tutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 807 sıra sayılı kanun tasarısının 4 üncü maddesinin son fıkrasındaki, 
"15.2.1996" tarihinin, "15.6.1996" tarihi olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Osman Özbek 
(Konya) ve arkadaşları 

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

olarak katılıyoruz; çoğunluğumuz bulunmadığı için katılamıyoruz. 

- 2 9 6 -



T.B.M.M. B:106 27 .4 .1995 0 : 2 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAlDDlN ŞAHİN (Ordu) - Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Evet, Sayın Hükümet katıldıklarını ifade buyurdu. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Önerge anlaşılmıyor, bir daha okutabilir misiniz. 

BAŞKAN - Önergeyi bir daha okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4 üncü maddenin son fıkrasındaki "15.2.1996" tarihinin, "15.6.1996" tarihi olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon prensip olarak katılıyor, Sayın Hükümet katılıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

4 üncü maddeyi, kabul edilen önerge yönündeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde, değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 5. - Bu Kanunun kapsamına giren çiftçiler hakkında başlatılmış bulunan idarî veya 
kanunî takibat işlemleri hangi aşamada olursa olsun kendiliğinden durur. Ancak, 9 uncu maddede 
öngörülen süre içinde müracaatta bulunmayan, müracaatta bulunup da 31.12,1995 tarihine kadar 
borçlarım ödemeyen çiftçiler hakkında idarî veya kanunî takibata kalındığı aşamadan devam olu
nur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Ali Oğuz; şahıslan adına da Sa
yın Ayhan ve Sayın Gökalp söz istemişlerdir. 

Refah Partisi Grubu adına Sayın Ali Oğuz, buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Muhterem Başkanım, değerli arkadaşlarım; 807 
sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesiyle ilgili olarak Grubum adına söz almış bulunuyorum; 
bu vesileyle Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 5 inci maddede "Bu Kanunun kapsamına giren çiftçiler hakkında başla
tılmış bulunan idarî veya kanunî takibat işlemleri hangi aşamada olursa olsun kendiliğinden durur" 
denilmekte. İdarî takibat malum, ilgili mücseselerce başlatılan takibattır. Kanunî takibat da -biliyo
ruz- icra dairelerinin ödeme emri göndererek veya tebligatlar yaparak bir icra dosyasını yürürlüğe 
koyma hadisesidir. Bu işlemler hangi aşamada olursa olsun, bu kanunun yürürlüğe girmesiyle bir
likte kendiliğinden duracaktır; maddenin mahiyetinden de anlaşılan budur ve bunda hiçbir tereddüt 
yoktur. Ancak, 9 uncu maddede belirtilen süre içeresinde müracaatta bulunmayanlar -malum oldu
ğu üzere, 9 uncu madde bir müracaat süresi getiriyor ve müracaatı mecburî, zorunlu bir müracaat 
olarak algılıyor- müracaatta bulunacaklar. 9 uncu maddenin "Çiftçilerin ödeme planlarım T.C. Zi
raat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Zi
raî Donatım Kurumuna, Toprak Mahsûlleri Ofisine, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne 
tevdi etme süresi -yani, ödeme planının müracaatıyla, ödeme planının tevdi edilmesiyle başlayan 
sürenin işletilmesi manasında- bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aydır" şeklinde bir 
tahdit hükmü, bir müracaat hükmü ve başlama hükmü getirdiği anlaşılıyor; ancak "9 uncu madde
de öngörülen süre içerisinde müracaatta bulunmayan, müracaatta bulunup da 31.12.1995 tarihine 
kadar borçlarını ödemeyen çiftçiler hakkında idarî ve kanunî takibata kalındığı aşamadan devam 
olunur." şeklinde hüküm getirilmiş bulunuyor. 
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Değerli arkadaşlarım, mesele böyle olunca, şu konuda bir hassasiyetin ve dikkatin nazara alın

ması iktiza ettiği anlaşılıyor; çünkü, burada, özellikle 5 inci maddenin gerekçesinde "çiftçilerin bu 
kanuna uygun olarak borçlarını imkânları ölçüsünde ödeyebilmelerini temin etmek için o güne ka
dar sürdürülen kanunî takibatın kanunda belirtilen müracaat süresi sonuna kadar durdurulması" asıl 
almıyor; yani, artık, o ana kadarki idarî takibat ve icra takibatı durmuş oluyor, faizler kesilmiş olu
yor; tahsilata tevessül etme, haciz yapma, malların yediemine tevdi-edilmesi ve mallar üzerine el 
konulması, bulunduğu mahallerden çıkarılması gibi bütün idarî ve icraî muamelelerin tamamen 
durdurulması manasına geldiği açıkça anlaşılıyor. 

O güne kadar sürdürülen kanunî takibatın, kanunda belirtilen müracaat süresi sonuna kadar 
durdurulmasının yararlı görüldüğü de madde gerekçesinde ifade edilmiş bulunuyor. 

Bu süre içerisinde müracaatta bulunmayan ve 31.12.1995 tarihine kadar borçlarını ödemeyen
lerin kanunî takibatlarının kaldığı yerden sürdürülmesi, fevkalade zor bir tatbikat; ama, diyeceksi
niz ki, ilânihaye, bu süre devam mı etsin; ama, değerli arkadaşlarım, bir zühul eseri olarak veya ka
nunî engeli bulunduğu için müracaat edemeyenlerin durumlarını da, bir ilave maddeyle veya ma
zeretleri meşru veya muhik olması kaydıyla, raporla hastalığını beyan etmesi ve bir muhik sebep
le müracaatının engellenmesi veya müracaat imkânının bulunmaması da nazara alınarak bir ilave 
sürenin, kanunî sürenin tanınması lüzumuna inanıyorum. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Oğuz, 6 ncı maddede var o. 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Öyle mi; 6 ncı maddede, oldu efendim, Allah razı olsun, tasrih bu
yurdunuz. 

Genel gerekçede ise, çiftçilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince açılmış bu
lunan bütün tarımsal krediler ile Tanm Kredi İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumu ve Toprak Mahsulleri Ofisince kredili satılan tohum, gübre, ilaç, hayvan, traktör, makine, 
alet ve edevat ve tüm tarımsal üretim girdi ve ekipmanlarının kredilendirilmesinde, bedellerinden 
doğan borçlarına ödeme kolaylığı sağlamanın kanunî yararına işaret ediliyor -ki, buna da katılma
mak mümkün değil- ama, değerli arkadaşlarım, şunu ifade edeceğim: Çok değerli arkadaşımın ifa
desini "üçte biri ödüyor; ancak, üçte iki çoğunluk ödeyemiyor" şeklinde anladım; inşallah öyledir; 
ama, bu ödemeyen büyük topluluğun, böyle bir atıfetle, bir ikramla kolaylaştırılmasını, tabiî ki, tas
vip ve takdir etmek elden gelmez; ancak, zabıtlara geçmesi bakımından şunu hemen ifade ediyo
rum ki, faiz bir felakettir. Dünyanın her yerinde gerek çiftçisini gerek köylüsünü gerek sanayicisi
ni gerek esnafını gerek talebesini gerek mesken kredisi almış olan insanını, bu kadar ağır borçların 
altında bulunduran, özellikle belediyelerini yüzde 270'e yaklaşan faizlerle ezen bir başka idareyi 
görmek mümkün değil; ancak, bu Koalisyon Hükümeti, bu saydığım kesimleri fevkalade zor du
rumlara sokmuştur; çiftçi de, esnaf da, talebe de, evini yapan da, kredi alan da, sanayici de, tüccar 
da perişan edilmiştir. Hele hele borçlanmalarda hiçbir dahli olmayan belediyeler de, büyük bir fa: 

iz belasının altına sokulmuştur. Bunun bertaraf edilmesinin tek çaresi, sizin gibi, faizi aşağı çek
mek, birimlerini ve miktarlarını indirmek yerine veya bir kısmını affetmek yerine, bu faiz belasını 
tamamen kaldırmak ve bu milleti bu faiz belasından kurtarmaktır. v 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Osmanlı İmparatorluğunda da vardı faiz. 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Sayın Gökalp, vardı belki; ama, herhalde bu kadar ağır değildi; çün
kü, bize hukuk fakültelerinde -siz de hukukçusunuz- yüzde 11,5'lik faizi aşan nispetlerin muraba
ha sayıldığını, savcıların dava açtığını ve o insanların tefecilikten asliye ceza mahkemelerinde mah
kûm edildiklerini biliyoruz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Doğru. 
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ALİ OĞUZ (Devamla) - Osmanlıda bulunan faizin şartlan -ben o konuyu incelemediğim için 

huzurlannızda ifade edemeyeceğim- herhalde bugünkü faiz gibi, hele hanımefendinin faizi gibi 
yüzde 406 değildir; o, belki zaruretten doğan faizdir. Ben, kırk yıla yaklaşan hukuk hayatımda, te
merrüt faizinin ilk yıllarında yüzde 10 olduğunu -o da bonolarda ve kambiyo senetlerindeydi- son
ra, temerrüt faizlerinin zorlanarak yüzde 30'a çıkanldığını, rahmetli Turgut Beyin zamanında ise, 
yüzde 50'lere, yüzde 100'lere doğru tırmanan bir faiz seyrini gördüm. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Yüzde 100'ü kaldıran orası. 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Ama, sizin zamanınızda -sizi bugüne kadar kimse geçemedi değerli 
arkadaşlarım- yüzde 406'lık bono faizleri tarihe geçmiştir. Artık şerefi var mı, bilmiyorum; yoksa, 
mesuliyeti sizindir. 

Daha önce de çiftçilerin 5 milyona kadar olan faiz borçlannı affetmek için bir kanun çıkarmış
tık; onlann bir kısmı kanunî takibattadır, bir kısmı da muamelesi, idarî veya icra takibatındaki ba
zı engellerle mağdur edilmişti. 

Ümit ederim ki, 2 nci maddede zikrettiğiniz nispetler dairesinde getirilecek bir iyileştirme ola
caktır. İyileştirmede tamamen sağlıklı bir düzen temenni ederek, hepinizi hürmet ve saygıyla se
lamlıyorum efendim. (RP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Oğuz, teşekkür ediyorum. 

Gruplar adına başka söz talebi var mi efendim? 

MEHMET KEÇECİLER (Konya),-Var efendim. 
BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına, 5 inci maddeyle ilgili olarak, Sayın Keçeciler; bu

yurun. 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Anavatan Partisi olarak desteklediğimiz bu tasanmn 5 inci maddesi üzerinde Grubumuz 
adına söz almış bulunuyorum. 

Bu tasan, sıkıntıya düşen ve gerçekten büyük problemlerle karşı karşıya kalan Türk çiftçisi
nin, hiç değilse birkısım sorunlarını çözme amacına matuftur. Aslında, sekerat-ül mevte yatmış, öl
mek üzereplan çiftçiye yapılan bu aspirin tedavisinin, çok fazla da bir faydası yoktur. Aslında, ge-

. tirdiğiniz düzenlemeyle, bazı temel prensipleri de zedeliyorsunuz; bunu özellikle ifade edeyim. 
Benden evvel söz alan arkadaşlarımız da söyledi, tasarıda diyorsunuz ki: Eğer siz, Ziraat Bankası
na veya bu tasanda ismi zikredilen tanm kuruluşlanna olan borcunuzu ödemişseniz mesele yok; bu 
tasarının hiçbir maddesinden istifade edemezsiniz; hatta fazla faiz ödemişseniz... 

OSMAN NURİ ÖZBEK (Konya) - Hayır hayır. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Bakın efendim, 11 nci maddede öyle deniliyor. İşte bu
rada, gayet açıkça "Bu Kanunun, 2 nci maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki hesaplarına çiftçiler ta
rafından, kredilerin alındığı tarihten bu kanunun yayım tarihine kadar geçen süre içinde borçlarına 
mahsuben ödenmiş paralar bu kanun uygulamasında, çiftçilerce ödenecek miktarlardan düşülür. 
Mahsuben ödenmiş paralar, bu kanun gereği çiftçilerin ödemesi gereken miktardan fazla ise, çift
çilere bu fazlalık iade edilmez." deniliyor. Yani diyorsunuz ki, "borcunu niye vaktinde ödedin kar
deşim, senden başka akıllı yok muydu." O, borcunu ödeyen insanlar, fazla ödemişim efendim, ba
kın bu kanunla affediyorsunuz, hiç değilse ödediğim fazlalığı geri verin, demezlerini; ama siz, ha
yır, geri verilmez diye içerisine madde koymuşsunuz. Bunu söylediğimiz zaman itiraz ediyorsunuz. 
İtiraz etmeyin, tasarınız böyle; getirdiğiniz tasan metni, borcunu ödeyen çiftçiyi cezalandırıcı nite
liktedir. 
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OSMAN NURİ ÖZBEK (Konya) - Hayır, öyle değil. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Efendim, siz diyorsunuz ki: Sen niye vaktinde ödedin, 
senden başka akıllı yok muydu... 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Siz "niye vaktinde ödedin" diye soruyor muydunuz? Borcunu 
ödeyen insanlara paralarını iade ediyor muydunuz? 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) -Efendim bakın, bir kanun çıkarılırken vatandaşlara bir 
imkân verilir ise, o imkândan herkesi eşit şekilde istifade ettireceksiniz, hiç değilse, borcunu zama
nında ödeyen vatandaşa da, bir imkân vereceksiniz. Eğer bir yıllık faizden fazla faiz ödeyen vatan
daş varsa, bu kanun teklifinin 11 inci maddenin son fıkrasını değiştireceksiniz, fazla ödediğini ia
de edeceksiniz... 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Zaten icralık olur adam; yani, iade edecekse mahkemeye düşer. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Efendim... 

BAŞKAN - Sayın Keçeciler, siz devam eder misiniz lütfen. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Devam ediyorum efendim. 
Ben, böyle karşılıklı konuşmayı severim; ama, sürem sınırlı. 
BAŞKAN - Sayın Keçeciler, onu, panellerde yaparsınız efendim. Lütfen... 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Tabiî efendim; fakat, arkadaşlar müdahale edince, ister 
istemez cevap zarureti doğuyor. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) - Size laf yok; arkadaşlar, ANAP'lılara söylüyorlar. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Ama, şu kadarını ifade edeyim: Şimdi, arkadaşlarımız, 

getirdikleri bu tekliflerde, borcunu zamamnda ödeyen, iyi niyetli, normal vatandaşımıza, açık ve 
net olarak hiçbir şey vermiyorlar bir kere. Hatta, o vatandaşlarımız fazla ödeme yaptıysa "onu, o 
günkü mevzuata göre yatırdın kardeşim, tamamdır" diyorlar. 

Bizim görüştüğümüz bu tasarı, borcunu zamanında ödemeyen veya ödeyemeyen çiftçilere ait
tir. "Borcunu vaktinde ödeyenleri ben cezalandırdım" diyorsunuz, bunu, peşinen kabul edin. Aslın
da, burada, çiftçiye çok fazla birşey vermiyorsunuz, borcunun anaparasını bir alıyorsunuz -tabiî 
alacaksınız, aksi takdirde, bu kuruluşlar batarlar- bir de anaparası kadar faizini alıyorsunuz... 

COŞKUN GÖKALP(Kırşehir) -Normal, normal... O kadarı verilsin. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - ...onu da ver diyorsunuz; ondan sonra da, çıkıyor, di

yorsunuz ki biz, çiftçinin borçlarını affettik... 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Çiftçinin elinde birşey kalmadı ki... 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Bundan evvel de, seçim meydanlarında çıktınız, dedi
niz ki: "Efendim, biz, çiftçinin bütün borçlarını affedeceğiz." 1992'de geldik buraya... 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - 1991'de geldik. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - ..."5 milyon liraya kadar borcunu affederiz" dediniz. O 

zaman da, bunu, buraya, böyle "kanunî takibat" diye yazmamıştınız; Ziraat Bankası yetkilisi dedi 
ki: "Bu, kanunî takibatları kapsamaz; kanunî takibatta olan çiftçiler bundan istifade edemez." Ben, 
Konya'nın köylerinde konuşurken "bu kanundan kaç kişi istifade etti?" dediğim zaman, beş altı ki
şi ancak parmak kaldırıyor. Köylünün büyük bir kısmı ise "biz, bundan istifade edemedik; çünkü, 
kanunî takibata girmişiz. Kanunî takibata girenler, bu kanundan istifade edemiyor" dediler. 

OSMAN NURİ ÖZBEK (Konya) - Yanlışınız var. 
AHMET SAYIN (Burdur)-Tersini söylüyorsunuz. 
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MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Evet, doğrudur, doğrudur. Sizin çıkardığınız bir evvel

ki kanun, kanunî takibata girenleri kapsamadığı için, pek çok çiftçi bundan istifade edemedi. Ümit 
ederim ki, yine, bunun içerisinde bir bürokrasi hilesi olmasın da, çiftçilerimizin hiç değilse bu borç
lan şilinsin. 

Ancak, burada, dikkatinizi çekmek istediğim bir bürokratik engelden bahsetmek istiyorum. 
Şimdi, siz diyorsunuz ki; efendim getirdiğimiz 9 uncu maddeye göre, çiftçiler, bu kanun çıktıktan 
itibaren 3 ay içerisinde ilgili kuruluşa başvuracaklar -Ziraat Bankasına veya diğer kuruluşlara- bir 
geri ödeme planı sunacaklar; evet, ben borçluyum, bu kanundan da istifade etmek durumundayım, 
geri ödeme plamma göre beni bu kanundan yararlandırın, diyecekler. 

Aslında, Ziraat Bankamızda ve bu tarım kuruluşlarının hepsinde, çiftçimizin ne kadar borçlu 
olduğu ve bu tasarının -1 inci maddesinde, 2 nci maddesinde- bu çiftçilerimize sağladığı avantajlar 
belli; nedir; anaparası ve anaparası kadar olan faizi; onun ötesindeki masrafları siz kendiliğinizden 
silseniz, vatandaşı böyle bir müracaat mecburiyetinde bırakmasanız... Ödeme planı hazırlayacak 
çiftçi vatandaşım, şehir merkezine, ilçe merkezine gidecek Ziraat Bankasına ödeme plam verecek, 
beni bundan istifade ettirin diyecek. Gerekli belgelerin nasıl hazırlanacağını bilmez, kimisi kanu
nun çıktığını duymamış olabilir, zamanında başvuramayabilirler. 

Efendim, durup dururken bir bürokratik engel çıkarmışsınız, buna gerek yok ki; zaten, Ziraat 
Bankası, çiftçilerin her birinin ne kadar borcu olduğunu ve ne kadar faiz tahakkuk ettiğini biliyor. 
Deseniz ki, 5 milyon lira borçlananın 5 milyon lirada faizi silinir; 10 milyon; üst tarafı affedilir, ge
ri kalan 10 milyonu bu vatandaştan alacağız deyin; yani, böyle birtakım, kulağınızı taa böyle do
laştıracak şekilde bürokratik engellere boğmuşsunuz. 

Çiftçiler için, köylülerimiz için, bu evrakları hazırlamak, üç-beş milyon lirayı ödemekten çok 
daha zor; bakın bilesiniz; çünkü, vatandaşlarımız bunları alacak, gidecek, yine birine o dediğiniz 
parayı ödeyerek doldurtacak; kendisi yapamaz ki adamcağız bunları, bunları beceremez. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Bizim halkımız beceriklidir. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - ...bunları yapma imkânına fevkalade sahip değil; ama, 
siz, çiftçiler deyince, sadece, öyle, milyarlık borç alanları düşünüyorsanız, onlar ayrı çiftçi. Bizim 
bahsettiğimiz, Ziraat Bankasından 5 milyon lira, 10 milyon lira borç almış olanlar; işin yekûnunu 
da o tutuyor. Siz burada bir tablo vermişsiniz, bu tablonuz doğruysa, bu tabloda "0 ilâ 20 milyon 
lira arasında borç alan 479 bin çiftçi var" diyorsunuz; asıl yekûnu bu tutuyor, ondan sonrakiler 27 
bin civarında. Asıl yekûn, 0 ilâ 20 milyon lira arasında, bankalardan veya bu tarım kuruluşlarından 
borç almış olan küçük çiftçilerdir. Bu çiftçilerin de, böyle, birtakım bürokratik muameleleri yapma 
imkânı yoktur. 

Eğer, biz, vatandaşın temsilcisiysek, çiftçinin temsilcisiysek, onların dediğini yapmamız la
zım, onlara uygun kanun çıkarmamız lazım. Bürokratların hazırladığı kanunu, burada aynen kabul 
ettikten sonra, vatandaşın, çiftçinin sözü yerine geliyor olur mu. Vatandaşa zorluk çıkarıyorsunuz, 
çiftçiye güçlük çıkarıyorsunuz. Zaten, affettiğiniz de fazla bir şey yok; sadece, diyorsunuz ki: "Ben, 
anaparasını ve anaparası kadar faizini alırını, tekrar, gerisin geri; üstünü de affederim." Ama, Zira
at Bankası önceden öğrendiği için, çiftçilerimizin üzerine gitti; çiftçilerin, iyi niyetli vatandaşları
mızın büyük bir kısmından, bu paralan,kanunî takibata geçtiğiniz için, hacze yol açtığınız için, ha
cizleri gönderdiğiniz için zaten aldı. Sizin burada getireceğiniz yük, burada yazdığınız gibi, öyle 3 
trilyon lira filan katiyen olmaz; çünkü, bizim vatandaşımız icradan korkar, hacizden korkar; Zira
at Bankası çiftçilerin üzerine gitti, zaten, büyük bir kısmı ödedi. Bu tasarıda da "borcunu ödeyen 
enayidir, akılsızdır; ödemeseydi... Ben ona hiçbir şey vermiyorum, borcunu ödemeyenleri de ödül
lendiriyorum" diyorsunuz. 
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AHMET SAYIN (Burdur) - Bunun adına demagoji denir, demagoji... 
İSMET SEZGİN (Aydın) -Cevap verin o zaman. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - E h , o zaman, ben bunu sizin anlayışınıza tevdi ediyo-
rum ve sizi Türk köylüsüne, Türk çiftçisine şikâyet ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Sayın Keçeciler, teşekkür ediyorum. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz, yerimden, bir malumat arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, buyurun. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Değerli 
Başkanım, değerli milletvekilleri; Sayın Keçecilerin birkaç endişesini -giderebilirsem- gidermek 
istiyorum. 

Sayın Keçeciler "borcunu zamanında ödeyen çiftçi zarara giriyor" dedi; zarara girmiyor. Bor
cunu zamanında ödeyen çiftçi yüzde 43 faizini ödeyip kurtuluyor ve tekrar kredi alma imkânı var. 
Bunlarda o yok. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - 11 inci maddenin son fıkrası... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Ona da ge
leceğim. 

"Kanunî takibat lafında hile olmasın" dediniz; biz onu komisyon olarak düşündük ve dikkat 
ederseniz 1 irici maddede de çok güzel formüle ettik. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Önergeyle burada düzelttik. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - "2.1.1995 
tarihine kadar, idarî veya kanunî takipteki hesaplara intikal etmiş veya etmesi gereken" dedik. İş
te, hile oradaydı. Şayet "borcun, kanunî takibe, idarî takibe geçmesi gerekiyordu; fakat şu kanun 
çıkacak" diye tarım kredi kooperatifleri, Ziraat Bankası geçirmemişse, çiftçi istifade edemeyecek 
idi. Biz, o şartları taşıyorsa, etmesi gerekiyorsa, onu da buna dahil ettik. 

Bunun dışında, 9 uncu maddedeki süreyi niye verdik; biliyorsunuz, bölgelerimizde hasat za
manları değişik. Çiftçiye bir seçimlik hak verdik; kendisi seçsin, kendi bölgesinde hasat ne zaman 
yapılıyorsa ona göre ödeme planı seçsin diye verdik. Gayet isabetlidir. 

Arz ve teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanvekili. v _ 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Özbek, buyurun. 

DYP GRUBU ADINA OSMAN NURİ ÖZBEK (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; bu madde çok sarih, açık bir madde. Sayın Keçeciler'in endişeleri bence yersiz. Bir defa, bu 
maddeye göre, bu kanundan istifade etmek isteyenler dilekçeyle müracaat etmek mecburiyetinde; 
bu şart. O dilekçede de "ben, üç ay içerisinde tamamını vereceğim" derse, ona göre bir hesaplama 
yapılacak ve ödeyeceği faizden yüzde 10 da düşülecek... 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Ödeme planı o kadar basit mi? 
OSMAN NURİ ÖZBEK (Devamla) - Evet efendim. 
Eğer kendisi taksitli ödemek isterse, o dilekçede "ben, bundan istifade ediyorum, şu zamanlar

da ödeyeceğim" diyecek. Kaldı ki, o çiftçi bir sene bekleyebilir. Çiftçi; zeytin üreticisidir, pancar 
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üreticisidir; yani, senenin sonunu da geçen, 1996 yılma da geçen zamanlarda mahsulünün parasını 
alacaktır; o, seneye kadar bekleyecektir. Bir defa, bu seyyaliyet var,"mecburi olacak efendim. 

Kaldı ki, siz burada bir tablodan bahsettiniz; o tablo, Hükümet teklifinin 2 nci maddesiyle il
giliydi. Bu, Komisyonda değişti; artık o tablo ortadan kalktı. Komisyonda konulan 2 nci maddey
le, çiftçiler, borçlan kadar anapara ödemek suretiyle, diğerlerinden kurtulmuş olacaklardır. Artık o 
tabloya da hiç dikkat etmeyin, o tablo bitti... 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - O tabloyu, bilgi olsun diye söyledim. 
OSMAN NURİ ÖZBEK (Devamla) - Burada adalet sağlanıyor ve çiftçiye borcunu ödemede 

seyyaliyet sağlanıyor. Mesele budur. 

.6 nci maddeye ise, yine o ilk üç ay içinde müracaat etmezlerse, mücbir sebepleri varsa yahut 
ölüp de, varisleri geç haber almışlarsa, bunların sene sonuna kadar, kanun uygulamadan kalkınca
ya kadar müracaat hakları kaybolmasın diye, o şekilde konuldu efendim. 

- Saygılarımla arz ederim. (DYP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Özbek, teşekkür ediyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Coşkun Gökalp; buyurun efendim. (CHP sırala

rından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

görüşülmekte olan tasarı üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini belirtmek üzere huzurla
rınızdayım; bu sebeple, Yüce Kurulu saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, üç günden beri, bu kanun tasarısı Yüce Kurulda görüşülüyor. Tabiî, İk
tidarın gayesi kanun çıkarfnaktır; söz verdiği kanunları çıkarmaktır; söz vermese de, halkı ilgilen
diren, sorunları ilgilendiren kanunları çıkarıp hayata geçirmektir. Konu bu iken, üzülerek belirte
yim, çiftçiler çok güç durumdayken, icraî takibe verilmişken, kanunî takibe verilmişken, idarî taki
be verilmişken; borcunu ödemediğinden dolayı, mal beyanında bulunmadığından dolayı cezaevin
de bulunan çiftçilerimiz olduğunu da unutmamak gerekir. Haklarında, belki -Türkiye genelinde-
binlerce dava açılmıştır. 

Hükümet, bu güzel anlayışını, hoşgörüsünü bir tasarı halinde Genel Kurula sunuyor. Beni ve 
Partimi üzen konu, burada, bu kanun tasarısının, özellikle Refah Partisi tarafından engellenmesidir. 
Kusura bakmasın... 

KEMÂLETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Hayır... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Efendim, müsaade buyurun... Dün, karar yetersayısı aran

masını istediniz, yoklama istediniz... Yani, şimdi, idarî takipte bulunan çiftçilerin durumu sizi ilgi
lendirmiyor mu; kanunî takipte bulunan çiftçilerin durumu sizi ilgilendirmiyor mu; borcunu öde
yemediğinden dolayı ceza tehdidiyle karşı karşıya kalan, cezaevinde bulunan çiftçilerin konuları, 
zatı âlinizi, Refah Partisini ilgilendirmiyor mu?! 

KEMÂLETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Hayır, çok ilgilendiriyor... 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Faizin tamamı kaldırılsın diye teklif verdik; niye reddet

tiniz?! 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Şimdi mi gördünüz; dört senedir neredeydiniz?! 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Şimdi, bu kanun tasarısını engellediniz... Bunun değerlen

dirmesini, takdirini Türk Halkına bırakıyorum; Türk çiftçisine bırakıyorum. 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Seni, Kırşehir'den tasfiye edeceğiz. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)-Dört senedir neredeydiniz... 
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COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Herkes, göründüğü gibi olsun; ya olduğu gibi görünsün ya 

göründüğü gibi olsun. 
BAŞKAN - Sayın Gökalp, maddeye katkınız ne efendim; onu ifade edin. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Söyleyeceğim, Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Maddeye katkınızı rica edeyim. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Maddeye katkımı da söyleyeceğim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Maddede ne deniliyor, bakınız Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun... Genel Kurula efendim... Lütfen... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - 5 inci maddede ne deniliyor, bakınız: "Bu kanun kapsamı

na giren çiftçiler hakkında başlatılmış bulunan idarî veya kanunî takibat işlemleri hangi aşamada 
olursa olsun kendiliğinden durur." Bu madde hepimizi ilgilendiriyor, Parlamentoda bulunan tüm si
yasî partileri ilgilendiriyor; hem İktidar Partilerini ilgilendiriyor hem de muhalefet partilerini ilgi
lendiriyor. Bizim, burada birtakım yahlışlanmız varsa, Hükümet olarak yanlışlarımız varsa, yanlış 
bir tasarı getirdiysek, eğer* muhalefetin katkıları bunu tedavi edecekse, biz, bunu, her zaman kabul 
etmeye.hazınz, tasarımızı değiştirmeye hazırız., 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Ne kadardır, bunu böyle tenkit ediyoruz. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada, biraz önce ko
nuşan arkadaşlarımdan özellikle Sayın Keçeciler'in bir beyanını söyleyeyim -kusura bakmasın-
"borcunu ödeyen çiftçiye enayi gözüyle bakılıyor" dedi. Öyle bir şey yok; aslolan... 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - 11 inci maddenin son fıkrası o... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Kendi sözünüz efendim; zabıtlarda var. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Tasarıya bak önce... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - ZabıÜarda var efendim. 
Borcunu ödeyen çiftçi, her zaman, Ziraat Bankası yanında, tarım kredi kooperatifi yanında, iti

barlı bir çiftçidir; kredisini alır, rahatlıkla kullanır; yüzde 43'ten kredi alır, para alır, kullanır; trak
tör alır, kullanır; gübre alır, kullanır; teçhizat kredisi alır, kullanır; ama, Ziraat Bankasına borcu 
olan çiftçi ve tarım kredi kooperatifine üye olan çiftçi borcunu bir kez ödemezse, o bankanın kapı
sından giremez. İşte, çiftçilerimize en büyük ceza budur; en büyük ceza, çiftçinin, bıçağı kendi kar
nına saplamasıdır. Bu nedir; borcunu ödememesidir. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Parası var da mı ödemiyor?!. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Şu söylendi burada, şu görüşler ortaya atıldı; denildi ki: 

"Borcunu ödemeyen ödüllendiriliyor, borcunu ödeyen cezalandırılıyor." Bu görüş yanlıştır arka
daşlarım. Bu kanun tasarısının ana gayesi, borcunu ödemeyen, sıkıntı içinde olan, güç durumda 
olan çiftçileri kollamak, onların sıkıntısını bir ölçüde gidermektir. Bu kanun tasarısının esas amacı 
budur. Bunun başka da yolu yok; onu da söyleyeyim. 

İnsanlarımız, tabiî, borcunu ödeyecek, çiftçilerimiz borcunu ödeyecek; ödedikten sonra da da
ha fazla hak ve menfaatlarla karşı karşıya kalacaktır; daha fazla hakka, daha fazla menfaata kavu
şacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, yine, burada bir yanlışlığı vurgulamak istiyorum. Yüce Kurula, biraz 
önce, burada, Sayın Keçeciler tarafından bir yanlışlık yapıldı... 

MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Size göre yanlış. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Yanlış anladım diye tekrar kendisiyle görüştüm... 
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BAŞKAN - Sayın Gökalp, böyle bir konuşma hakkı Hükümetin var efendim; gerekiyorsa, o, 

gruplara cevap verir. Siz, maddeye katkınızı ifade buyurun. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan, bitiriyorum. 

Ama... 

BAŞKAN - Başkanlığı müşkül durumda koymayın. Rica ediyorum... 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Tamam efendim. Sayın Başkan, müşkül durumda koymu
yorum. 

Ben, buraya çıkarken kendisiyle de görüştüm, "daha önce çıkan, küçük çiftçilerin borçlarının 
affıyla ilgili kanundan, takibe uğrayan çiftçiler faydalanmadı" dedi. Bakınız beyler, elimde daha 
önce çıkan Kanun var. 5.3.1992 tarih ve 3782 sayılı Kanun... 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Coşkun, Kırşehir'e selam gönder. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Bakınız, burada, 2 nci maddesinde ne deniliyor: "İdarî ve

ya kanunî takipteki hesaplara intikal etmiş olan tarımsal borçların, bu hesaplara alındığı tarihteki 
bakiyesinin yansının, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden altı ay içinde, diğer yansının 
ise 1992 yılı sonuna kadar ödenmesi kaydıyla..." Yani, hem idarî takipteki borçluları hem de kanu
nî takipteki borçlulan, daha önce çıkan kanun, kapsamıştır arkadaşlanm. Sayın Keçeciler, biraz 
sonra size arz edeyim efendim... 

ZEKÎ ERGEZEN (Bitlis) - Coşkun, kaç kişiyle görüşüyorsun? 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Ben, sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum... 
ZEKÎ ERGEZEN (Bitlis) - Coşkun, biraz yavaş konuş, anlamıyorum. 

Kanunu kaç kişiyle görüşüyorsunuz... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Ben, başta Hükümete, onun yanında, bu kanun tasansına 

destek veren ve vermek isteyen tüm muhalefete de saygılanmı, sevgilerimi sunuyorum; kanun ta-
sansının hayırlı olmasını diliyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Gökalp. 

Kişisel söz talebinde bulunan... 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Yakın, biraz istirahat buyurur musunuz... Sizden önce Sayın Ayhan'ın söz 

talebi var; sonra size söz vereceğim efendim. 

Sayın Ayhan, buyurun. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan çiftçi 

borçlarıyla ilgili kanun tasansının 5 inci maddesinde, şahsım adına söz almış bulunuyorum. 
Muhterem arkadaşlar, bu kanun tasansı, çiftçi borçlarının cezalarının affı için getirildiği iddia 

edilen bir kanun tasarısıdır. Bu kanun tasansının 5 inci maddesine geldik. Bu Hükümet, 1991 se
çimlerinden önce "biz, çiftçi borçlarının cczalannı affedeceğiz" diye vaat etti; ne yaptı 1992'de; "5 
milyona kadar borçlan affa sokacağım" dedi ve kanun metnine dercettiği birtakım lafızlar sebebiy
le de, çiftçilerin birçoğu bundan faydalanamadı. 1992'den 1995'e geldik; şimdi, bir kanun teklifi 
daha getirdik, konuşuyoruz. Neyi affediyor; çiftçi borçlarını; ne kadar affediyor... Bakın, burada, 
afla ilgili rakamlar var. Bir kere, adaletsiz bir af getiriyorsunuz; şöyle ki: Çiftçiler, 1990, 1991, 
1992, 1993 ve 1994'te hep 20 milyon borç almış; bu borçlann cezalarının af oranı şöyle: 1990' da 
borç alanın borcunun cezasının yüzde 87'sini, 1991 'de yüzde 80'ini, 1992'de yüzde 68'ini, 1993'te 
yüzde 48'ini, 1994'te de yüzde 3'ünü affediyorsunuz. Bunda adalet var mı; bir tarafta yüzde 3, bir 
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tarafta yüzde 87... Şairin dediği gibi, bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa... Bir kere, getirdi
ğiniz tasarıda adalet yok. Eğer, tasandada adalet varsa, bu oranların sabit olması lazım; bir. 

İkincisi; biz, dün, size teklif ettik; Refah Partisi Grubu olarak dedik ki, gelin, bu cezaların ta
mamını affedin. Çiftçiyi, köylüyü 18 bin liralık mazotla, kilosu 10-12 bin liralık gübreyle, müca
dele ilaçlarıyla, tohumla, her şeyle zaten hatırdınız, enflasyonla hatırdınız, vergiyle hatırdınız, 
KDV'yle hatırdınız. Şimdi, çiftçiye getirdiğiniz af işte burada, rakamlar ortada; yani, şimdi, SHP, 
bu kanunu çıkarmak istiyor da, İktidar bu kanunu çıkarmak istiyor da biz mâni mi oluyoruz. Biz, 
diyoruz ki, çiftçilerin sırtındaki bu faiz belasını kaldırın. Siz, burada, 5 kişi, gelmişsiniz. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - CHP... CHP... 
CEVAT AYHAN (Devamla) - CHP... 
6 kişi oturuyorsunuz, Muhterem Bakanımızla beraber; bakın, Refah Partisinde kaç kişi var... 

Siz iktidarsınız... Refah Partisi sıralarına bakın. (RP sıralanndan alkışlar) Bütün iktidar bir tarafa, 
Refah Partisi bir tarafa. Buyurun, hadi bakalım; Mecliste kim çalışıyor görelim... Dün akşam, Sa
yın Başbakanınız buradaydı; mahcup ettiniz muhterem hanımefendiyi; çoğunluk sağlayamadınız. 
(RP sıralarından alkışlar) Size falaka dayağı atacak Sayın Başbakan; hazır olun; ona göre... 

Muhterem arkadaşlar, bu Hükümet, geldiğinden beri halkı eziyor; çiftçiye, işçiye, memura, es
nafa, hepsine kan kusturuyor. 

Şimdi, bu maddede bir şey getirmişsiniz -madde metnine geliyorum- müracaat edecek ve bir 
plan verecek... Kimse plan vermeyecek... Sırf, bu üç aylık müracaat süresini verdiğiniz için çiftçi
ler bundan faydalanamayacak. Herkes, borcunu son günde ödeyecek. 1996'nın 30 Nisanında, geti
rip ödeyecek olan ödeyecek... Yani, millet, önceden, getirip para verecek!.. Nerede buldunuz o pa
rayı! Para zaten enflasyonda; ya marka ya dolara yatıracak ya da altına; borcunun vadesi gelince, 
varsa, götürüp yatıracak. Onun için, şu üç aylık takvim şartını falan kaldırın. Bu, uygulanması pra
tikte hiç mümkün olmayan bir maddedir. 

Muhterem arkadaşlar, görev zarârıyla ilgli bir tartışma oldu. Muhterem kardeşimiz Mehmet 
Keçeciler Bey dedi ki: "Görev zararı zaten ödenecek; ödensin, ödenir; bu müeyyideyi koymayın." 
Ben aynı fikirde değilim. Hükümetler görev zararını ödemediği için birçok KİT battı; trilyonlarca 
borca girdi, görev zararını Hazine ödemedi -şimdi, KİT'lerle ilgili isim saymayacağım; orada, Os
man Bey tasdik ediyor, biliyor yakinen- gitti, holding bankalarından yüzde 150-200 faizle para al
dı ve battı. Onun için mühim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Bitiriyorum Muhterem Başkan. 

ADİL AYDIN (Antalya) - 5 dakika daha konuşsun. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Teşekkür ederim teveccühüze. 

Muhterem arkadaşlar, devlet, borçlarına sahip mi?!. Bak, çiftçilerle ilgili bir meseleyi konuşu
yoruz. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, İzmit, Bolu, Ankara, bütün bu güzergâhlar
da... ''. 

MEHMET SEVEN (Bilecik) - Bilecik de var... 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Ben bildiğim bölgeyi söylüyorum. 

...otoyol istimlakleri var; İzmir'de var, Aydın'da var... Ta, 1986'da benim köylümün arazisi is
timlak edilmiş... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)-Antep'e kadar git, korkma! 
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CEVAT AYHAN (Devamla) - ...parasını hâlâ alamamış. Geçenlerde, baro yöneticileri protes

to ettiler "bu nasıl devlet; mahkeme karar veriyor, devlet ödemiyor" dediler. Buna hakkımız var mı, 
devlet, sahip mi borcuna; bir. 

ikincisi, devlet, vergini ödemezsen, sigortanı ödemezsen, borcunu ödemezsen, Vergi Usul Ka
nununa göre yüzde 144 ceza alıyor, ayda yüzde 12, senede yüzde 144; ama, devlet, istimlak bede
lini öderken yüzde 30 ödüyor. Bu ne insaftır, bu ne zulümdür!.. Nereye sığar bu!.. Devlette adalet 
var mı... Önce devletin adalet noktasına gelmesi lazım. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Bu maddeyle ne ilgilisi var... 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Alacağına kaplan, alacağına canavar, borcuna sünepe; böyle 
devlet olur mu?!. Önce devletin bu zulüm düzenini kaldırın. 

Bak, şimdi, bu söylediğim binlerce köylüyü ilgilendiriyor; arazileri istimlak edilmiş, tarımına 
mâni olunmuş, zaten parası pul olmuş, otoyoldan alacaklarını hâlâ alamıyor; bize geliyor, mektup 
yazıyor, ya da ayağına gittiğimiz zaman, Bolu'da önüme getirildi, Kaynaşlı'da, Sakarya'da, her 
yerde; ama, nerede bunlara sahip olacak Hükümet... Siz, götürün dışarıda 500 trilyon faiz ödeyin, 
içeride 800 trilyon faiz ödeyin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Son cümleyi söylüyorum. 

...vatandaşın da hukukunu bu şekilde çiğneyin!.. Önce, gelin, devleti adaletli hale getirin. 

Muhterem arkadaşlar, hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum. 

5 inci maddeyle ilgili olarak, kişisel görüşünü ifade etmek üzere, Sayın Yakın; buyurun. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çiftçilerimizin, Ziraat Ban
kası ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının silinmek suretiyle bir noktada rahatlatılması ve 
geceleri daha rahat uyuyabilmeleri için, endişe duymamaları için çıkarılacak olan bu kanun fayda
lı bir kanundur; ama, yetersizdir. Neden; çünkü, yüzde 45'i, toplam olarak 25 milyonu köylü olan 
bir nüfusa sahibiz ve bu 25 milyon insanımız, maalesef, senelerdir, bütün partiler tarafından rahat 
oy depoları olarak görülmüş ve o insanlara karşı, sanki "birtakım şeyler verirsek; kandırırız ve rey
lerini alırız" tarzındaki bir yaklaşım, daima ana program, ana felsefe olarak işlenegelmiştir. 

Söze geldiğinde, şehirde ne varsa köyde de o olacaktır; insanlarımıza medeniyet götürülecek
tir; ama, bugün, hepimiz, kendi bölgemizdeki köylerimizi dolaştığımızda, hâlâ yolsuz, içme suyu 
olmayan ve bize yapışıp "sabahları gusül aptesi alacak dahi suyumuz yok" diyen insanlarla karşı 
karşıyayız. 

Bugün, Türkiye'deki insanlarımız, köyde yaşayan insanlarımız, 21 inci Yüzyıla yaklaştığımız 
şu zamanda, insanca yaşamaktan ve medeniyetin bütün imkânlarından yararlanmaktan... 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Bizim köylülerimiz gusül aptesi alacağı suyu her yerde bulur. 

GAFFAR YAKIN (Devamla) - Var... Bugün, Afyon'un bazı köylerinde de var. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Köylümüz aptessiz dolaşmaz. 

GAFFAR YAKIN (Devamla) - Aptessiz dolaşmaz; ama, hâlâ çok uzak yerlerden içme sula
rını getiriyorlar. 1994 yılında, içme suyu programına alınan yerlerin ihalesi dahi yapılamadı. Lafa 
gelince, şehirde olan imkânlar köye götürülecektir; ama, maalesef, bu gerçekleştirilememiştir. Ka
nalizasyonu, içme suyu, elektrik sorunu çözülmüştür; ama, eğitim meselesinde ve diğer sosyal im
kânlar meselesinde, bugün, insanlarımız, maalesef, birçok yerde 19 uncu Asrın şartlarında yaşa-
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maktadırlar. Tanm ve hayvancılıkla geçinen ve Türkiye'yi besleyen bu insanlarımızın gelir düze
yi de maalesef çok düşüktür. 

Bugün, kendi bölgemdeki köylerden örnek vereyim: Bir ailenin yıllık geliri 15-20 milyonla 
50-60 milyon arasında değişmektedir ve bu, ailenin tüm fertlerinin, bütün bir yıl, sabahtan akşama 
kadar çalışarak elde ettikleri gelir düzeyidir. O zaman, insanlarımızı insanca yaşayacak bir seviye
ye yükseltmek, sadece bugünkü İktidarın değil, geçmiş iktidarlann sorunuydu, gelecek iktidarlann 
da en önemli sorunudur. Biz, köyde yaşayan insanlanmıza insanca yaşayacak imkânları ye tanm 
alanındaki sorunlan kökten halledecek programlan ve politikaları ne kadar gerçekleştirdik... 

Sayın milletvekilleri, af kanunlan -hangi niyetle yapılırsa yapılsın- ucuzcu politikalardır; kan
ser hastasına aspirin vermekten ibarettir. Bugün, çiftçilerimiz, tohumu bırakın, gübre bulamaz va
ziyettedir. Amerika Birleşik Devletlerinde, nüfusun yüzde 2'si, 3'ü tanmla uğraşarak tüm nüfusu 
besleyip dışarıya da ihraç ederken, maalesef, Türkiye'de, yüzde 40'ın üzerindeki bir nüfus Türki
ye'yi besleyemez duruma gelmektedir. 

1992'de ve 1995'te ikinci defa çıkarılan bu af kanunlanyla, maalesef, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve iktidarlar, politika üretemediklerini, iktidar olamadıklannı ve Türkiye'nin medeniyet se
viyesini yükseltmekte başansız kaldıklannı ispat etmektedirler. I 

Bugün, 500 binin üzerindeki köylü vatandaşımıza yapılacak olan 3 trilyonluk bir affın maliye
ti, 1991 yılının rakamlanyla, 1000 kişiye yapılan 17 trilyonluk vergi affını düşündüğümüzde deve
de kulak bile değildir; ama, çözüm de bu değildir. 

Malını satarak devlete olan borcunu ödeyen bir köylümüz, ağustos ayında Başbakanlığa yaz
dığı mektupta "ben bu borcumu ödedim ve şimdi pişmanım; acaba, kimi cezalandınyorsunuz; be
nim gibi düşünen insanlan mı, yoksa, borcunu ödeyemeyenleri mi" diye soruyor. 

Tamam, bu borçlan affedelim; ama, borcunu ödemiş olan insanlann paralannı da iade edelim; 
o zaman, adalet gerçekleşsin, eşitlik gerçekleşsin. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
GAFFAR YAKIN (Devamla) - ...veya, zamanında borcunu ödeyen namuslu insanlara yeni 

imkânlar getirelim. Borcunu ödeyenlere bu imkânlan sağlamazsak ve iki yılda bir de böyle aflar çı
karsa, bundan sonra herkes borcunu ödemez duruma gelir. 

Değerli milletvekilleri, 21 inci Asra yaklaştığımız bu yıllarda, bu Parlamento, politikalar üret
mek ve bunlan icraya geçirmek; Türkiye insanım, layık olduğu yaşam seviyesine yükseltmek mec
buriyetindedir. Ucuzcu politikalarla, popülist politikalarla, şu ana kadar, yetmişbeş yılda bir yere 
gelemedik; bundan sonra, bir yetmişbeş yılda daha, bir yere varabilme imkânımız yoktur. 

Hepinize saygılar sunarım. (DSP ve BBP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Yakın, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, 5 inci madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddeyle ilgili bir önerge vardır; okutuyorum: -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 807 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesinin "31.12.1995" tarihinin 

"30.4.1996" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Tevfik Türesin Osman Özbek Sami Sözat 

Bolu Konya Balıkesir 
Hacı Filiz Ahmet Sayın Nevzat Ercan 
Kırıkkale Burdur Sakarya 
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BAŞKAN-Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Sayın Baş
kan, prensip olarak katılıyoruz; çoğunluğumuz olmadığından katılamıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, prensip olarak katıldı; Sayın Hükümet katıldı. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilcri, 5 inci maddeyi, kabul edilen önerge yönündeki değişik şekliyle oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 5 inci madde, değişik şekliyle kabul edilmiş
tir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. - Bu Kanundan; 

a) Mücbir sebeplerden dolayı müracat imkânından yoksun durumda kalanlar 31.12.1995 tari
hine kadar bizzat veya vekilleri ile, 

b) Ölenlerin varisleri, 

talepleri halinde yararlanabilirler. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, RP Grubu adına Sayın Ekinci, ANAP Grubu adına Sayın Erte-
kin söz talebinde bulundular. 

Sayın Elkatmış, Sayın Ayhan, kişisel söz talebinde bulunmuşlardır. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Başkan, kişisel söz istiyorum. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkan, bizim Gruptan, Grup adına söz alan varsa, kişisel 
söz almak istiyorum. 

BAŞKAN - Biraz önce, tespit üzere de kıraat ettim; bir kere daha tekrar edeyim; kişisel söz 
talebinde bulunanlar, Sayın Mehmet Elkatmış, Sayın Cevat Ayhan ve Sayın Nevşat Özer. Zatı âli
nizi de dördüncü sıraya yazıyorum efendim. 

ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, beni de yazın. 

BAŞKAN - Beşinci sıraya da Sayın Ünal'ı yazalım. 

RP Grubu adına, Sayın Ekinci; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çift
çilerimizin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletme
leri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna ve Toprak Mahsulleri Ofisine Olan Bir 
Kısım Borçlarının Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun tasarısıyla, değişik partilerimize mensup 
milletvekillerinin vermiş oldukları teklifleri, 807 sıra sayısı ile önümüze gelmiştir; söz konusu ka
nun tasarısının 6 ncı maddesi üzerinde Refah Partimizin görüşlerini arz etmek üzere huzurlannıza 
gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, biraz evvel okunan 6 ncı maddede "mücbir sebeplerden" ibaresi var. 
Bu konuda, bendeniz fikirlerimi, ve Grubumun görüşlerini açıklamak istiyorum. 

Mücbir sebepler nelerdir, bunu, kim, nasıl tayin edecek? Bü ibare, milletvekili arkadaşlarımı
zın, İktidar partilerinin başını ağrıtacak bir ibaredir. Edirne'de müracaat edildiği zaman, Edirne ida
resinin kabul edeceği mücbir sebepler; Ardahan'daki müracaat sahibinin talebi halinde, Arda
han'daki idarece de aynı şekilde mücbir sebep olarak kabulü söz konusu mudur veya hangi tefsir-
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ler yapılacaktır; sizin müracaatınız mücbir sebepler içerisinde değildir denilecek midir? Tasarının 
sonunda, Muhterem Bakanımızdan, inşallah bu konuya bir açıklık getirilmesini bekliyoruz. 

Bir başka hususu daha huzurlarınızda beyan etmek istiyorum. Değerli milletvekilleri, önce, 
çiftçilerimizin bu duruma düşmemesi için, gerçekten de elimizden gelen bütün imkânları seferber 
etmek mecburiyetindeyiz. Çiftçilerimiz, borçlarını ödeyemeyecek duruma nasıl geldiler; şu anda, 
borçlarını ödeyemeyen çiftçilerimizle, borçlarını ödemiş olan çiftçilerimiz arasında bir fark göze-
tilmeli midir... Bu konuda, bendenizin, Hükümetimize birkaç teklifi, önerisi olacaktır. Yani, suyu 
getirenle testiyi kıranın aynı ölçüde tutulmaması gerektiği kanaatindeyiz. 

Ne yapılabilir; değerli milletvekilleri, önce, devletimizin, borçlarını zamanında ödeyen çiftçi
lerimize kredilerde öncelik tanıması söz konusu olabilir. Böylece* bir nevi taltif edilmiş olabilirler. 
Faizsiz kredi verilerek taltif edilmiş olabilirler. Gübre alımında kendilerine yardımcı olunabilir ve 
Değerli Bakammız tarafından kendilerine bir yazıyla iltifatta bulunulabilir. Böylece, çiftçilerimizin 
gelecekteki borçlarını daha kolay, daha istekli ödemelerine belki bir zemin hazırlanmış olunabilir. 

Bu kanun tasarısının içerisinde adil olmayan bir başka husus var. Geçtiğimiz gün, kıymetli 
Komisyon Sözcümüz açıkladılar, 1990 yılında 20 milyon lira borç alan bir Türk çiftçisinin borcu, 
2.1.1995 tarihi itibariyle 169 milyon lira olmuş. Bu borçlar böyle silsileyle devam ediyor. Acaba, 
1990 yılında alman 20 milyon lira ile 1995 yılında alınan 20 milyon lira aynı değerde mi? 

1990 yılındaki 20 milyon liranın değerini, o çiftçinin, o gün aldığı traktörü, o günkü aldığı to
humu, o günkü yaptığı haşatı bir düşünün, bir de, bugün, 20 milyon lirayla ne yapılıyor... Bu ko
nuda iyice düşünmek lazım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir başka tedbir olarak da, yine, Refah Partimiz Grubu 
adına şunu arz etmek istiyorum: Bendeniz, Elmadağ, Balâ, Polatlı İlçeleri ve köylerinde yaptığım 
gezi sırasında -1992 yılında çıkarmış olduğumuz, çiftçilerin 5 milyon liraya kadar olan aflarinda-
Elmadağ'da çarşının ortasında pantolonu yırtık, ayakkabısının önünden parmakları çıkmış, çok üz
gün vaziyette bir insan kahvehanenin önüne geldi "Efendim, benim bir tarlam vardı, biz, faizlerin 
affını duyduk sevindik; fakat, şu anda benim tarlama icra geldi. Bu aftan ben yararlanamadım" de
di. Tabiî, biraz evvel arkadaşlarımız, 5 inci maddede zamanlamayı söylediler. 

Yine, Balâ'da gezdiğimiz köylerde, Balâ çiftçisi "bundan sonra, artık, tarlamızı ekmeyeceğiz, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin haberi olsun; bundan sonra, buğdayınızı, yiyeceğinizi nereden 
alacaksanız ona göre tedbir alın" dedi. 

Polatlı'da gezdiğimiz bir köyde, köylünün acısı da şöyle: "Biz, şu anda, ekim zamanındayız -
birkaç ay evvel olan bir hadiseyi arz ediyorum- mazot alacak paramız olmadığı için, şu anda, ma
zotu burada tek elden alıyoruz ve bize, 'hasat zamanı, tarladaki ürünün yüzde şu kadarını bana ve
rirsen, traktörüne mazot veririm' deniyor. Biz, daha şimdiden borçlanmaya mazotla başlıyoruz!. 
Bundan sonra tarlamızı ekemeyeceğiz," 

Şimdi, zemini böyle hazırladıktan sonra, geçtiğimiz yıllarda, kumar makineleri gelmiş, büyük 
otellerin altlarına yerleştirilmiş, arkasından, adam, akşama evine gitmeden, minibüsü vermiş kuma
ra; çoluk çocuğun huzuruna, taksisini vermiş gitmiş. Öyleyse, hastanelerde, kumarın zararlarından 
bahsetmek için birer poliklinik kuralım. Tabiî, önceden bu tedbirleri alacaksınız, kumarın, faizin 
zararlarını önceden düşüneceksiniz. 

Ülkemiz insanına reva görülen af konusunda, bugün de, bazı parti sözcüleri çıkıp "siz affa kar
şı mısınız" diye buradan bağırarak, çağırarak ifade de bulundular. Biz, affa karşı değiliz, köylüle
rimizin her. zaman yanındayız, şimdi de yanında olacağız. 

Refah Partisi olarak, köylülerimiz bu duruma düşmeden önce tedbirlerimizi alalım, köylüyü 
bu duruma düşürmeyelim diyoruz. Bu, faizsiz krediyle mi olacak veya köylümüze bir defaya mah-
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sus olmak üzere, defaten vereceğimiz yardım şeklinde mi olacak; köylümüzü bu badireden kurta
ralım diyor ve Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Sayın Ekinci, teşekkür ediyorum. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Ertekin; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Görüşülmekte olan 807 sıra sayılı kanun tasarısının 6 ncı maddesi üzerinde söz aldım. Esasın
da, çıkarılmak istenen kanun tasarısının, şu andaki çiftçimizin içinde bulunduğu durum göz önüne 
alındığında, genelinde faydalı olduğunu, bundan önceki maddeler üzerinde yaptığım konuşmalar
da da belirtmiştim; ancak, yine, ısrarla söylüyorum ki, bu tip palyatif tedbirlerle bir yere varmak 
mümkün değil. Köylünün içinde bulunduğu sıkıntıların, çiftçimizin içinde bulunduğu sıkıntıların, 
radikal bazı çözüm önerileriyle ortaya getirilmesi ve bu tedbirlerin alınmasının şart olduğunu bu
radan bir kere daha ifade etmek istiyorum. 

Bu tip af yasalarıyla, ufak tefek belirli şeyler verilmek isteniyorsa da, bunun, köylümüzün, 
çiftçimizin problemlerini çözeceğine inanmıyorum. Daha önceki maddeler üzerindeki konuşmalar
da da ifade edildiği gibi, değişiklik önergeleri ile bu ödemenin, 31.12,1996 tarihine kadar uzatılma
sının sonucunu da ortaya koyarsak; demek ki, 1996 yılının sonuna kadar, köylümüz, çiftçimiz da
ha hâlâ refaha erişemeyecek; enteresandır!.. 

Köylümüzün, çiftçimizin borçlandırılmasının, borçlarını ödeyemez duruma getirilmesinin se
beplerini ortaya koyup, bundan sonra, refah payının daha da artırılması hususunda tedbirler alın
ması gerekirken, belki de seçim yatırımı olarak ortaya konulan bu tip yasaların fayda vermeyece
ğini bir kere daha burada ifade etmek istiyorum. 

Bu kanun tasarısı üzerinde, bugün, benden önceki sözcü arkadaşlarımızın da söylediği gibi, 
köylünün içinde bulunduğu sıkıntılı durum, sanki, aniden oluşmuş gibi, ısrarla ifade ediliyor. An
cak, hatırlatmak gerekir ki, Sayın Başbakan ve Sayın Hükümet üyeleri, 1995 yılının Ocak ayında, 
televizyonlara ve basına, medyaya çiftçinin borçlarının faizlerinin affedileceğiyle alakalı talimatla
rın Ziraat Bankasına verildiğini ifade etmişlerdi. O ifadeden sonra, bizim bölgelerimizde, mesela 
Kütahya'daki köylerimizde, dolaştığım ve görüştüğüm köylüler tarafından, böyle bir ifadenin ya
pıldığı; ancak, banka faizlerinin affıyla alakalı müracaatlarında, bankalara böyle bir talimatın gel
mediği de belirtilmiştir. Aradan dört ay geçti ve ancak bugün bu kanun tasarısı getirildi. 

Kanun tasarısının muhteviyatına katkıda bulunan değişik siyasî partilerden arkadaşlarımız da, 
kanun tekliflerini daha önceki yıllar içerisinde vermişler. Bunlar, 28.1.1993' ten itibaren başlıyor 
ve 1994 yılında da, milletvekili arkadaşlarımız tarafından verilmiş çeşitli kanun teklifleri var; ama, 
öyle bir duruma gelmişiz ki, ancak bugün bu kanun tasarısını görüşme imkânına kavuşmuşuz. Ben 
kanunun hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, köylümüz fekalade sıkıntılı durumdadır. Şu anda -bu vesileyle Hüküme
te buradan ifade etmek istiyorum- parasıyla gübre almak isteyen köylümüz gübre bulamıyor; ente
resandır!.. Tarım Kredi Kooperatiflerinden ve onların kredilerinden bahsettiniz; bırakın krediyi, şu 
anda Tarım Kredi Kooperatiflerine olsun, özel gübre bayilerine olsun, müracaat edip gübre arayan 
köylü, çiftçi arkadaşlarımız gübre bulamıyor, ilkbahar gübresini atamayacak. (DYP sıralarından 
"var var" sesleri) Bulamıyor değerli arkadaşlarım. Bizim, gidip gezdiğimiz köylerde bize ifade edi
len şeyi , burada Yüce Heyetinize arz ediyorum; gübre bulamıyorlar, gübre sıkıntısı var; elimdeki 
rakamlar da bunu gösteriyor. 

Türkiye'de gübre üretiminde 1994 yılı ile 1995 yılını karşılaştırılanız, büyük düşüş olduğu
nu görürsünüz. Fiyatlarda, çok büyük, anormal artışlar var; ama, üretimde düşüş var. Köylümüz, 
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zaten, 5 Nisan kararlanyla alınan ekonomik tedbirlerle fevkalade perişan duruma düşürülmüştür. 
Köylümüzün kullandığı tanm ilaçlarından tutun, gübresinden mazotuna kadar tüm girdi fiyatları 
yüzde 500 oranında artmıştır. Bunun neticesinde, köylünün, 10 milyon, 20 milyon lira faizini çizi
yoruz; iyi bir şey yapıyoruz diyerek, bizim, Parlamento olarak şurada övünmememiz lazım. Köy
lüyü, çiftçiyi, gerçekten sakıntı içerisine sokan bu problemleri kökünden halledebilmek için, deği
şik şeyler yapmamız lazıml 

Değerli arkadaşlarım, bakınız -her halde evvelki seneydi- Bağ-Kur Kanunu çıkarıldı. Köylü
müz, Bağ-Kur Kanununa göre, isteğe bağlı sigortalılık olduğu halde, 1 kilo buğday sattığı zaman, 
direkt olarak, Bağ-Kur'a resen kaydediliyor. Ondan sonra da, resen kaydedilen bu köylümüz, çift
çimiz, primlerini ödemedi diye icra gönderilerek hapse tıkılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar hâlâ yürürlüktedir. 

SAMİ SÖZAT (Balıkesir) - isteğe bağlı değil, mecburen. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - İşte bunu düzeltelim. İsteğe bağlı sigortalılığı devam eden 

köylümüzün, çiftçimizin, resen Bağ-Kur'a kaydını önleyelim; çünkü, haberi yok köylünün. Sattığı 
maldan dolayı, arkasından icra geliyor. Şimdi, bu sıkıntıları görelim. > 

SAMİ SÖZAT (Balıkesir) - Bu yasayı kim çıkardı; sizin döneminizde çıktı. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Hayır efendim, sizin döneminizde çıktı. 

Küçük çiftçimizin, zaten, bankadan aldığı borç miktarı 5 milyon lira civarında. Hadi bunun, 5 
milyon lirası da faizi olsun. 

Değerli arkadaşlarım, hele, yılbaşından itibaren öyle bir icrai takibat yapıldı ki çiftçi üzerinde, 
çiftçinin borcu filan kalmadı. İnanın buna, faiziyle, küçük çiftçimiz borçlannı ödedi; 5 milyon, 10 
milyon, 20 milyon liraya kadar olan borçlar ödendi ve elimizdeki kanun tasansına baktığınız za
man, burada, 0 ila 20 milyon lira arasında borcu olan çiftçi sayısı 479 bin, çoğunluğu bu; ama, bun-
lann çok büyük bir bölümü boçlannı ödediler. 

Şimdi, borçlannı ödeyememiş çiftçimize kolaylık getirelim; ama, bundan sonra, önümüzdeki 
dönem içerisinde yine sıkıntı olacak; çünkü, bakınız, ilkbahar tohumunu attı, gübresini atamıyor. 
Sonbaharda, bu gübre üretimi böyle devam ederse -benim elimdeki rakamlara göre, gübre ithalatı 
artış gösteriyor- gübre üretimindeki düşüş neticesi, sıkıntı içerisinde olursa çiftçimiz, köylümüz, bu 
sene zaten kullanamadığı gübreden dolayı, üretim miktarı yüzde 50 nispetinde düşecektir. Bu ne
denle de, köylümüzün eline geçecek, köylümüzün cebine girecek para da o nispette düşecektir. Za
ten, enflasyonu tutamamışız, yüzde 156'lara gelmiş. 

Sayın Başbakan şimdi ifade ediyor; yüzde İ56'lara çıkardığı bu enflasyonu, yarın yüzde 80'e 
indirdiği zaman, büyük bir kahraman edasıyla ortaya çıkacaktır "enflasyonu indirdim" diye. Kim
se de sormuyor, bu enflasyonu yüzde 56'lardan, yüzde 60'lardan yüzde 156'lara çıkaran sen değil 
misin diye. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Maddeyle ne ilgisi var bunların!.. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla)-Maddeyle ilgili kardeşim... 

Öyle bir duruma getirmişiz ki köylümüzü, çiftçimizi... Ondan sonra da, "bunun parasını nasıl 
alırız; 1995'in sonuna kadar mı alalım, 1996'ya kadar mı alalım..." 

İşin özeti: Köylünün, çiftçinin, 20 milyon liraya kadar olan borçlarının -bırakın; faizini af ya
sası da değil bu; zaten, borcu kadar faizi alıyorsunuz- tümünü affedin. 20 milyon lira nedir ki... Kaç 
trilyon liraya mal oluyor tümü... Rakamları göstermişsiniz... Hazinece üstlenilecek miktar 3 trilyon 
lira civarında. 
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HACI FtLİZ (Kınkkale) - Maddeyle ne ilgisi var Sayın Ertekin. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Maddelerin üzerinde görüşürken, sonunda da, hiç olmaz
sa, bunu yapabilir miyiz diye düşünüyorum; yani, köylümüze biraz daha iyilik yapabilir miyiz di
ye düşünüyorum. 

SAMİ SÖZAT (Balıkesir) - Ama, yanlış söylüyorsunuz. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Bu 3 trilyon lira civarındaki parayı Hazine, devlet niçin üst

lenmesin... Neler gitmedi... Neler gidiyor... 

MEHMET SEVEN (Bilecik) - Dalaverecileri affediyorlar... 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Bu ülkede yaşayan 60 milyon nüfusun yüzde 50' sine ya

kın bu vatandaşlarımıza bu desteği sağlamamız lazım. Demokrasinin temel taşı köylüdür. 
Değerli arkadaşlarım, konuyu öyle bir noktaya getirmişiz ki, hububat eken, şekerpancarı eken 

köylünün, çiftçinin hepsi perişan durumda. Şekerpancan ekimi, şu anda, yüzde 80 nispetinde düş
tü. Yarın, şeker fiyatlarının ne olacağını, ne kadar taban fiyatı yereceğinizi de kestiremeyeceksiniz. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Şeker ithal ediyorlar. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Eğer, böyle giderse, şekerpancan ekecek köylü bulamaya

caksınız, çiftçi bulamayacaksınız. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Ekmiyor kimse, eken yok. 5 kilo pancar parasıyla bir bardak 
çay içilebiliyor. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Elimde bazı rakamlar var... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Keşke, biraz da süreniz olsaydı Sayın Ertekin... 

Buyurun, toparlayın lütfen. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Köylünün derdi o kadar büyük ki, Kütahya'da, gittiğim köylerde, şekerpancan ekilecek bir dö

nüm araziden 4 ton şekerpancan elde edeceğimiz düşüncesiyle; birinci sürüm, ikinci sürüm, güb
re, çapa, ikinci çapa, sulama ve söküm fıyatlannr çıkardım, kuru tarımda da aynı şekilde fıyatlan 
çıkardım. Bunlara, inşallah, yüksek tûban fıyatlan verirsiniz; eğer vermezseniz, köylü fevkalade 
perişan duruma düşecektir. 

Devlet, alacağına şahin; ama, mesela, süt üreticileri, beyaz et üreticileri teşvik primlerini dahi 
alamadılar. Borçlu oldukları zaman, üzerlerine şahin gibi gidiyoruz. Borçlanndan dolayı, nasıl, 
yüzde 40, yüzde 50 faiz alıyorsak, alacaklanna da yüzde 40, yüzde 50 faiz ödememiz lazım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Ertekin, teşekkür ediyorum. 

Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Elkatmış, buyurun efendim. 
SAMİ SÖZAT (Balıkesir) - Sayın Başkan, arkadaşımızın bir yanlışını düzeltebilir miyim? 
BAŞKAN - Efendim, onun yanlış olduğunu siz söylüyorsunuz; düzelteceğinizi de siz söylü

yorsunuz. 
SAMİ SÖZAT (Balıkesir) - Yanlış anlaşılmasın diye efendim. 
BAŞKAN - Sayın Elkatmış, bir dakikanızı rica ediyorum efendim... 
Buyurun Sayın Sözat. 
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SAMt SÖZAT (Balıkesir) - Sayın Başkan, Sayın konuşmacı, konuşmaları sırasında, çiftçi 

kredi limitini 5 milyon lira olarak belirttiler. Halbuki, Tarım Kredi Kooperatifleri, küçük çiftçile
rin kuruluşudur ve ben de bu kuruluşun üyesiyim. Küçük çiftçi borçlanma kredi limiti, burada 65 
milyon lira idi; bu sene, 120 milyon liraya çıktı. Bundan, arkadaşımızın haberi yok. Yani, 5 milyon 
liralık kredi, 1980'li yıllarda uygulanan krediydi; değerli arkadaşım, daha, hâlâ 1980'li yıllardan 
bahsediyor; sene 1995... 

Teşekkür ederim. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Alan yok, alan... 150 milyon lira krediyi alan yok. 

BAŞKAN - Sayın Sözat, teşekkür ediyorum. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - DYP'ye kayıtlı olanlar alıyorlar. 

BAŞKAN - Efendim, itirazlar yükseldiğine göre, yine de düzelmedi galiba... 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Düzelmiştir. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Elkatmış. 

MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 807 sıra sayılı ta
sarı üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Türkiyemiz, bir tarım ülkesidir ve nüfusumuzun yarıya yakın kısmı da köylerde, geçimini ta
rımla kazanan kişilerden oluşmaktadır. Bu gidişle, herhalde, bu hal, böyle devam edecek; çünkü, 
Türkiye'nin sanayileşmesi durmuş vaziyettedir ve Türkiye, eksi yüzde 7 küçülmüştür. Bu küçülme 
de devam etmektedir. 

Köylülerimizin, çiftçilerimizin durumu, gerçekten içler acısıdır, büyük bir sıkıntı içindedirler 
ve hiçbir zaman da yüzleri gülmemiştir, özellikle bu yıl, köylülerimiz, büyük gübre sıkıntısı çek
miş bulunuyor; çünkü, Hükümet, zamanında görevini yapmamış, gübre ithal etmemiş ve gübre üre
timi de çok düşmüştür. 

Biraz evvel Kit Komisyonunda, Gübre Sanayii Kuruluşunun hesaplarını inceleme görüşmele
ri yapılıyordu; orada da gördük ki, daha evvelki yıllarda, 11 milyon tondan fazla gübre tüketilirken, 
geçen yıl 5 milyon tona inmiştir. Bunlar, resmî rakamlardır. Üretim, 8 milyon tondan 3 milyon to
na düşmüştür. İthalat, 5 milyon tondan 930 bin tona düşmüştür; yani, beşte birine düşmüştür. Bun
dan dolayı da, köylü, gübre bulamamış, gübre alamamıştır; bulsa da alamamıştır; çünkü, gübrenin 
tonu, 12-13 milyona liraya kadar çıkmıştı. Şu anki rakamı bilmiyorum. Bu fiyatlarla, köylünün 
gübre, alması, ekim dikim yapması mümkün değil. -

O nedenle, çiftçimiz, bu yıl, hububatı gübresiz ekmiştir. Bahar geldi, bahar gübresi atması la
zım, gübreyi bulamadığı için veya bulsa dahi alamadığı için, onu da atamamıştır; böylelikle, büyük 
bir sıkıntı içerisine girmiştir. Bu yıl, üretimin az olmasından dolayı, bu sıkıntı çok büyük olacaktır. 

Kaldı ki, çiftçilerimizin büyük kısmı ekim de yapamamıştır. Hem gübre hem tohum hem ilaç 
fiyatları artmış; mazotun litresi 20 bin liraya yaklaşmıştır. Zaten, gittikçe fakirleşen çiftçimizin, bu 
ağır şartlar altında ekim yapması düşünülemez. 

Keza tohum da öyledir. Bizim yöremiz, hububat ve patates ağırlıklıdır. Patates tohumu bul
makta büyük güçlük çekilmektedir. Patates tohumları dışarıdan ithal edildiği için çok yüksek fiyat
larla satılmakta ve zamanında bulunamamaktadır. Üretim, pahalıya mal olmaktadır. 

İlaç çok pahalıdır, çiftçinin bu şartlarda ilaç kullanması da mümkün değildir. 
Birde, mevsim, şimdilik iyi gidiyor, inşallah bundan sonra da iyi olur. İyi gitmediği takdirde, 

çiftçimiz iyice mahvolacaktır. Zaten, enflasyon iyice belini bükmüştür... 
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Üretici ürettiği malı satamazsa -ki, çoğu zaman böyle olmaktadır- perişan olur. Mesela, pata

tes çoğu zaman dökülmektedir; ama, bu yıl az üretim olduğundan, patates son zamanlarda biraz pa
ra etti; ancak, çok az kişinin elinde kaldığı için, çok az kişi bundan istifade etti. Çünkü, henüz te
vekteyken tarlada 2 bin liraya satıldı. 

Çiftçi, ürettiği malı satamadığı zaman, zaten, iyice mahvoluyor ve çoğu kez de, çoğu yöremiz
de, sattığı malın parasını alamıyor; alamayınca da, artan enflasyon karşısında mağduriyeti daha da 
büyüyor. 

Zaman zaman, böyle af kanunları getirmekle çiftçinin durumu düzeltilemez. Çiftçinin durumu 
düzeltmek için, kendisine, zamanında ve yeteri kadar ucuz gübre verilmesi gerekir; mazot yardımı 
yapılması gerekir, mazot fiyatlarının ucuzlatılması gerekir. Siz değil miydiniz, seçimden evvel 
"mazotu 700 liraya vereceğiz" diyen. Şimdi ne oldu; 20 bin liraya yaklaştı. Bu gidişle -eğer, 1995 
yılı bütçedeki rakamlar tutarsa, petrol ürünlerinde yüzde 106,5 zam öngörülüyor ve üç dilimi de 
kondu- bu şartlarda, köylünün mahsul alması, ekim dikim yapması mümkün değil. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Elkatmış, ne kadar süre istiyorsunuz? 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - 1 dakika ek süre istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. 

MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Böyle, 10 milyon liralık, 15 milyon liralık, 5 milyon li
ralık faiz borcunu affetmekle de çiftçinin durumu düzeltilemez. O halde, çiftçinin durumunun dü
zeltilmesi için, kendisine daha köklü yardımlar yapılması lazım, daha geniş tedbirler alınması la
zım. 

Çiftçi deyince,, sadece, biz, ekim dikimle uğraşan insanları nazara alıyoruz. Çiftçiliğin içerisi
ne hayvancılık da giriyor. Peki, hayvancılık kredisi alanların durumu ne olacak; tasarıda bunlardan 
hiç bahsedilmiyor. O nedenle, hayvancılık kredisi alanların da borçlarının -eğer, affedilmesi gere
kiyorsa- affedilmesi lazım. 

OSMAN NURİ ÖZBEK (Konya)-Hepsi var. . 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Biz, böyle kısmî aflarla olmaz, faizin tamamım affede

lim diyoruz; zaten, bizim verdiğimiz kanun teklifinde de bu belirtilmektedir. Biz, kısmî affı kabul 
etmiyoruz ve çiftçinin desteklenmesi için de köklü tedbirlerin alınması gerektiğine inanıyoruz. Su
lama için gerekli tedbirlerin alınmasını, ilaçların, tohumluğun, gübrenin zamanında teminini istiyo
ruz ve bütün bunların dışında, en önemli konu da, taban fiyatlarının tatmin edici olması ve peşin 
ödenmesi gerekir. Biliyoruz ki, zaman zaman peşin ödenmiyor. Bazı sayın bakanlarımız geliyor, 
burada, "peşin ödüyoruz" diye beyanda bulunuyor; ama, biz, köylere gittiğimizde, "henüz, şeker
pancarı paramızı alamadık, buğday paramızı alamadık, tütün, fındık, zeytin paramızı alamadık" gi
bi şikâyetlere muhatap oluyoruz; demek ki, ödenmiyor... 

SAMİ SÖZAT (Balıkesir) - Peşin ödüyoruz... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Biz, çiftçimizin desteklenmesi için yapılacak her türlü teklife, düzeltmeye şimdiden razıyız ve 

en büyük desteği de vermeye hazırız.' 
Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Sayın Elkatmış, teşekkür ediyorum. 
Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Ayhan?.. Yok. 
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MEHMET SEVEN (Bilecik) - Bize de söz verir misiniz efendim; konuşmayan olursa, biz de 

konuşalım. 
BAŞKAN— Tabiî efendim; konuşmayan olursa, size de söz veririm. 
Sayın Ncvşat Özer, buyurun efendim. 
Sayın Özer konuştuğu için size söz hakkı kalmadı Sayın Seven... 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; sözlerimin başında Muh

terem Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 
Hepinizin de malumu olduğu üzere, nüfusumuzun yüzde 41 'i -takriben 27 milyon nüfusumuz-

köylerde yaşamakta ve çiftçilik yapmaktadır. O itabarla, ülkemizin ağırlığını teşkil eden bu nüfu
sumuz için yapılabilecek her nevi desteğin, yapılabilecek her nevi yardımın yanında olmak, bizim 
de vazifemizdir. 

Tarım işletmeciliğinin, yani çiftçiliğin fevkalade zor olduğu ülkemizde ve dünyamızda, bu 
hizmet kesiminin, ancak desteklenmek suretiyle başarılı olabileceği kanaatini taşımaktayım. Üçbu-
çuk yıldan beri iktidarda bulunan 49 ve 50 nci Hükümetler, 1992 yılında Türkiye'de yüzde 6-7 se
viyesinde büyüme sağlamış; ancak, gelin görün ki, 1993 yılında, tarım kesiminde yüzde eksi 2,2 
seviyesinde gerileme olmuş, yine kadere bakınız İd, 50 nci Hükümetin iktidar ettiği 1994 yılında 
ülkemizde, maalesef, tarım dahil olmak üzere, tüm kesimlerde yüzde eksi 7-8'lere varan- büyüme
den vazgeçtik- gerilemeler olmuştur. Dolayısıyla, ülkemiz, daralan, büzülen, küçülen ve gerileyen 
bir süreç yaşamaktadır. O itibarla, büyümenin durduğu, gerilemenin olduğu, pahalılığın yüzde 
156'lan aştığı ülkemizde, Hükümetimiz, çiftçilerimizin kullandığı mallara yüzde 100'lere varan 
zamlar yapmış; dolayısıyla, çiftçilerimizin, köylümüzün, almakta olduğu, yemekte olduğu, sahip 
olduğu üç lokmadan bir lokmasını kursağından almıştır. Bu arz etmiş olduğum rakamlar, Devlet İs
tatistik Enstitüsünün rakamlarıdır. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - t ü m çiftçilerden bahsediyorsun; tütün bölgesinin mil
letvekilisin, bir de tütünden bahset... 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Sayın Gözlükaya tütünü anlatmamı istedi
ler; şimdi tütünü anlatıyorum. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Sayın Başkanım, maddeyle ne alakası var... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğru Yol Partisine men

sup milletvekilleri, belli ki, köylümüzün durumundan rahatsızlar, müteessir de oluyorlar. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Köylere giremiyorlar; köylüler kovalıyorlar Doğru Yol'cu-

lan... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Ben, zaten, maddeyle bağlantı kurarak, bir olayı size arz etmek 

için söz almış bulunmaktayım. 
Muğla îlimizde, Tekel Genel Müdürlüğümüz 118 bin balya tütün alır. Aldığı bu 1.18 bin bal

ya tütünün 64 bin balyasını tesellüm eder. Tesellüm ettiği tütünün bedeli 415 milyar Türk Lirası
dır. Tekele, "tesellüm ettiğin tütüne karşılık ne kadar ödediniz çiftçimize" diye sorulduğunda der 
ki, "190 milyar lira." Dolayısıyla, tesellüm ̂ dilende dahi yüzde 50 ödeme yoktur. En az bu kadar 
daha rakam, henüz, tesellüm görmemiş, köylülerimizin ambarlarında kurtlanmayı beklemektedir. 

Bir başka ifadeyle; Muğla İlinde, tütünde, 727 milyar liralık mubayaadan -Sayın Gözlükaya, 
size ithaf ediyorum; Sayın Bakan da biraz sonra size cevap verir- 537 milyar lira bedel, köylümüz 
tarafından beklenmektedir. Eğer gücünüz varsa Sayın Gözlükaya, lütfen, Sayın Bakanınıza ricada 
bulununuz; bu bayram arefesinde, bu vatandaşın kurbanının parasını ödettiriniz; istirham ediyo-
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rum; Ramazan ayı aç biilaç, Ramazan Bayramı aç biilaç, Kurban Bayramı gelmiş, kurban alacak 
takati olmayan köylümüz, maalesef, parasını alamamaktadır. 

Mesele bu değil... 

"Toparlamak istiyorum Sayın Başkan izninizle. 

BAŞKAN - İyi edersiniz. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Ben, bu sefer gittiğimde, Muğla İli Milas İlçesinde çarşıyı ge

zerken, köylülerle beraber oldum. Milas İlçesi Kovanlı Köyünden Süleyman Dağ adlı vatandaş, 83 
milyon 900 küsur bin liralık çeki önüme uzattı ve şunları söyledi: "Sayın Milletvekili, siz, bizim 
milletvekilimizsiniz... Çekimi aldım, Ziraat Bankasına gittim. Ziraat Bankası bana dedi ki: 'Efen
dim, siz, müteselsil kefalete muhatapsınız, sizin paranızı size ödeyemeyiz; ancak, paranız -83 mil
yon liralık tütün bedeliniz- 6 kişilik müteselsil kefalete yetmektedir; dolayısıyla, müteselsil kefa
letten mütevellit borcunuz vardır, size borç para ödeyemeyiz." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özer, lütfen... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Bunu bilhassa, İktidara mensup arkadaşların bilmesinde fayda 

mülahaza,ediyorum; zira, bir otoriteyi gerektiren bir olayı anlatmak istiyorum. Ben, o vatandaşa, 
"size, ancak biraz sonra bilgi verebilirim; Sayın Bakanla, Sayın Genel Müdürle görüşeceğim" de
dim. Ofisime döndüm, hem tütünden sorumlu Sayın Bakanı hem de Ziraat Bankası Genel Müdü
rünü aradım. Ziraat Bankasının Değerli Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Aydemir Beyefendiyi bul
dum. Bu çiftçinin, üç dört aydan beri, borçlan yönünde idarî takibatın yapılmadığı, hukukî takiba
tın yapılmadığı; dolayısıyla, vatandaşın Ziraat Bankasına borçlu olduğu; ancak gündemde bü yön
de de bir kanun tasarısı olduğu; ancak; Ziraat Bankası şube müdürünün, bu borçlan, çiftçiden ala
cağını, tahsil edeceğini beyan ettiğini -bahsettiğim olay tarzında- söyledim. "Lütfen, bu olaya mü-
dahele ediniz, müdahele ediniz ki, vatandaş parasını alsın ve affedilecek borç da affedilsin, bu işi 
de zamana bırakınız" dedim. 

Sayın Bakandan istirham ettim; Sayın Bakan dedi ki, "ben de senin gibi, Bafra İlçesinde, bu 
şartlarda, ağır şartlardayım." Ama, geliniz görünüz ki, Ziraat Bankasının Değerli Genel Müdür 
Yardımcısı, şifahî de olsa, talimat vererek -emrinin hukukî değeri olması dahi tartışılırken- bu olay
da, teraküm eden, cezalı konuma düşen bu borçlann ertelenmesi yönünde banka şubesine emir ver
miş ve gayretimizle, ilgili bankanın yardımlanyla vatandaşın parası ödettirilebilmiştir. 

Bununla ne demek istiyorum; bununla devletimiz kaybediyor, bununla milletimiz kaybediyor, 
bununla bankalanmız kaybediyor. Borçların affedilmesi yönünde, bankalar, süratle rahatlatılmalı
dır; Hazinece bu borçlar karşılanmalıdır; hatta hatta, getirilen bu disiplin yetersizdir. Pahalılığın 
yüzde 200'lere vardığı ülkemizde, 20 milyona kadar şu, 40 milyona kadar bu, fazlası için bu gibi, 
borç ve faizin ödenmesi gibi olayların yeterli olmadığı inancını taşımaktayım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Sayın Başkana sabrından dolayı teşekkür ediyorum; Muhterem 

Heyetinize tekrar saygılar sunuyorum; kanunun da hayırlı olmasını diliyorum. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Özer, teşekkür ediyorum. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Bu kanun çıkarsa, bunu ödeyeceğiz. Bu kanuna bağlı... 
Siz, eylülde ödediniz tütün paralarını... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Kürsüden... Kürsüden söyleyeceksin! Gücün yetiyorsa kürsüden 
söyle! 
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BAŞKAN - Sayın Özer... 

SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum... 
BAŞKAN - Madde üzerindeki müzakereler tamamlandı. Sayın Hatinoğlu; siz, altıncı sırada 

talepte bulundunuz... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Olabilir. 
BAŞKAN - Tabiî, siz, zatı âliniz kendinizi takip ettiğiniz için, ilk müracaat edenin kendiniz 

olduğunu zannediyorsunuz; ama sizden önce 5 sayın üye talepte bulundu; o bakımdan mümkün 
olamadı. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Onlar vazgeçtiğine göre, ben konuşabilirim... 

BAŞKAN - Evet, İçtüzüğe göre konuşanları yok saymak mümkün olsa, o yolu deneriz Sayın 
Hatinoğlu... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - İçtüzüğü değiştirelim Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Maddeyle ilgili bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 807 sıra sayılı kanun teklifinin 6 ncı maddesinin (a) bendinde yazılı 

"31.12.1995" tarihinin, "30.4.1996" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
. Osman Özbek Kadir Bozkurt Tevfik Türesin 

Konya Sinop Bolu 

İhsan Saraçlar Ahmet Sezai Özbek Evren Bulut 
Samsun Kırklareli Edirne 

Ahmet Sayın 
Burdur 

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

rak katılıyoruz; fakat, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Zaten, daha önce o istikamette bir değişiklik yapılmıştı. 

Sayın Bakan?.. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önergeye, Sayın Komisyon prensip olarak katılıyor, Sayın Hükümet katılıyor. 

Zaten, bir önceki maddede bir tarih değişikliği yapılmıştı. Aradaki münasebeti sağlamak açısından 
verilmiş bir önergedir. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 6 ncı maddeyi, değişiklik önergesi istikametindeki yeni şekliyle oyları

nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, 7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. - Bu Kanun kapsamındaki borcunu tamamen ödemeyen çiftçilere yeni kredi açı

lamaz. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Göktaş, Anavatan Partisi Gru

bu adına Sayın Hatinoğlu söz istemişlerdir. 
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Refah Partisi Grubu adına, Sayın Göktaş; buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA KEMALETTÎN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 807 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci maddesi üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum; şahsım ve Grubum adına, hepinize saygılar sunuyorum. 

Öncelikle, bu kanun tasarısını getirdiği için Sayın Bakana teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. 
Yalnız, burada, bir sitemimi de belirtmeden geçemeyeceğim. 1991 seçiminden sonra, çiftçi borçla
rı affı ikinci defa önümüze gelmektedir. Bu af neden gerekmektedir; çünkü, çiftçimize faizli para 
verilmekte, faiz gün geçtikçe artmakta ve çiftçi, bu faiz parasını bir türlü ödeyememektedir. Hükü
met, iktidara gelmeden önce, seçim vaadi olarak "benim işçim, benim köylüm, düşün peşime" di
yerek seçildi ve hükümet oldu; ama, gelin görün ki, köylüyü, çiftçiyi unuttu. Sıra vergi affına ge
lince, patronların, zenginlerin, holdinglerin tüm borçları affediliyor, sıra SSK prim borçlarına ge
lince, patronların prim borçları affediliyor; ama, sıra gariban köylüye ve işçiye gelince, onların kre
di borçları faizlerinin bir miktarı affediliyor. 

Bu, yanlış bir uygulamadır. Köylü, hakikaten, almış olduğunuz ekonomik tedbirler, ekonomik 
uygulamalar neticesinde büyük bir geçim sıkıntısı içerisindedir. Bu bakımdan, gönül isterdi ki, çift
çinin faiz borçlarının tümü affedilsin; bu kadarına hakikaten gönlümüz razı değil; ama, hiç olmaz
sa, köylüye az da olsa bir rahatlık getireceği için, yine de,.bu maddeye, bu kanuna katılıyoruz. 

7 nci maddede, bu kanun kapsamındaki çiftçilerimize, borcunu tamamen ödeyinceye kadar ye
ni bir kredi açılmayacağı beyan edilmektedir. Bu, fevkalade sakıncalı bir görüştür. Şunun için: Bir 
yandan çiftçiye yardım ediyoruz, bir yandan da, bir iki sene veya borcunu ödeyinceye kadar para 
vermeyeceğiz... 

Sayın milletvekilleri, bizim, borcunu affedeceğimiz ve yeni kredi açmadığımız kesim, çiftçi 
kesimidir. Bunlara yeni kredi vermezseniz, çiftçiliğini veya işletmesini nasıl devam ettirecek; işlet
me sermayesi olmadan ne yapacak; gübresini, fidanını, tohumunu nasıl alacak?.. Bu bakımdan -za
ten verilmiş bir önergemiz vardır- borcunun yarısını ödeyen çiftçilere, işletmesini devam ettirmesi 
için, yeni kredi açılmasına imkân tanınmalıdır. 

Benim bölgemde, son yıllarda, insanlar, hakikaten büyük ekonomik sıkıntı yaşamaktadır. Me
sela, Trabzon, gayri safî millî hâsıladan aldığı pay gittikçe düşen iller arasına girmiş, gelişmişlik 
seviyesi düşmüş, Türkiye'de en çok göç veren, nüfusu en fazla azalan vilayetler arasına girmiştir. 
Bu bakımdan, benim bölgemdeki insanlar, hakikaten büyük bir geçim sıkıntısı içindedir; işsizlik-
had safhadadır. Bölgemin tek geçim kaynağı fındıktır, çaydır ve bir miktar da tütündür. Çiftçimiz 
kredi alamayınca, bu, çay, fındık ve tütün için kullandığı gübre ve ilacın parasını nasıl ödeyecek, 
çiftçiliğini nasıl devam ettirecek?.. Bu bakımdan, vermiş olduğumuz bu önergenin Hükümet tara
fından dikkate alınmasını rica ediyor; hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Sayın Göktaş, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, yeni bir gruba konuşma imkânı verdiğimiz takdirde... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - 13 dakika daha var Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Müsaade buyurun Sayın Hatinoğlu! 
Sayın milletvekilleri, bundan sonraki konuşmaları gece çalışması esnasında yürüteceğiz; bu 

sebeple, 20.30'da toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 18.47 

• ' © — ' • ' 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20 JO 

BAŞKAN: Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Işılay SAYGIN (İzmir), Kadir BOZKURT (Sinop) 

, . . " > . • , , . - . . . • ' . " _ 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 106 ncı Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum. . 

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

15.- Çiftçilerin TC, Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna ve Toprak Mahsulleri Ofisine Olan Bir Kısım 
Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalpve 43 
Arkadaşının, Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu'nun, Bitlis Milletvekili Zeki Er gezen ve 17 Ar
kadaşının, Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Şırnak 
Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzincan Milletvekili Ali İb
rahim Tutu'nun Aynı Konudaki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/823, 
2/403, 2/447, 2/602, 2/639, 2/813, 2/623, 2/1034,2/1318) (S. Sayısı: 807) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, müzakereye konu tasarının 7 nci maddesinin görüşmeleri 
esnasında ara yermiştik. Şimdi, o maddenin görüşülmesine kaldığımız yerden başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet hazin 

Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Hatinoğlu'nda. 

Buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA SÜLEYMAN; HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; çiftçilerin birkısım faiz borçlarının ertelenmesiyle ilgili tasarının 7 nci maddesi üzerin
de Grubum adına söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Aslında, Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerimizde de bu tasarıya karşı olmadığımızı 
peşinen ifade etmiştik. 

Biraz önce düşündüm; Sayın Başkan, saat 19.00'dan önce söz sıramız gelmişti, ara verme sa
atine daha 13 dakika kalmasına rağmen, sadece, televizyondan mesajımızın yayınlanmaması için 
bize söz vermediler; ama, daha sonra da olsa, söz verdikleri için yine kendilerine teşekkür ediyo
ruz; hiç olmazsa, Büyük Millet Meclisinin zabıtlarına geçecektir. 

Aslında, bu tasarı buraya, bu Hükümetin beceriksizliğinden ve başarısızlığından dolayı gel
miştir. Bakın neden; eğer, bu Hükümet, çiftçinin ürününün gerçek bedelini zamanında ödese idi, bu 
borçlar takılmazdr, çiftçi, parasını alırdı ve borcunu da takır takır öderdi. Burada var mı bir yanlı
şımız; burada beraberiz. Şimdi, bugüne kadar siz, çiftçinin ürünününe gerçek değerini vermediniz, 
parasını ödemediniz, ne yaptınız; bir yasa tasarısıyla, birkısım borç faizlerini affetmeye gidiyorsu
nuz. Tabiî ki, çiftçinin, artık bundan başka yapacağı bir şey kalmadı. Zaten, bir önceki maddede -
6 ncı maddenin (b) bendinde- diyorsunuz ki: "ölenlerin vârisleri müracaat edecek." Tabiî, doğru; 
orada bir yanlışlığımız yok; ama, zaten bütün çiftçi öldü, yaşamıyor; şu anda çiftçinin yüzü de gül
müyor. Burada, biraz üstü kapalı olarak, işte, borçlarının üstünde plan faiz borçlarının bir kısmının 
silinmesi gündemde; affediyoruz. Tabiî ki, niye affediyoruz; ödeme gücü yok da onun için. Keşke, 
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çiftçimize, gerekli ürün bedellerini, emeğinin karşılığı olan fiyatları verseydik de, çiftçimiz de al
dığı borcu geriye ödeseydi, devlet de bunu başka yatırımlarda kullansaydı. 

tşte, bu, Hükümetin beceriksizliğinden dedim, başarısızlığından dedim; çünkü, Hükümet ola
rak, baştan bü işi ciddiye almadınız, her şeyi hikâye olarak, sadece, seçim meydanlarında boş va
atlerde bulunarak, işi, şimdi, buraya kadar getirdiniz. İşçiyi, emekliyi ve memuru tamamladınız, 
onların işini bitirdiniz; ama sokakta, ama işyerinde, onlar bitti... 

HASAN NAMAL (Antalya) - Sen öyle sanıyorsun. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Şimdi, sıra geldi çiftçiye; o da yavaş yavaş bitiyor., 
HASAN NAMAL (Antalya) - Çiftçimiz bizden memnun; siz kendinize bakın. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Eğ er memnunsa, çiftçiye güveniyorsanız, hadi, 

hodri meydan! Zaten memleketi yaktınız yıktınız; bir seçime gidelim de, bakalım çiftçi size ne di
yecek. 

HASAN NAMAL (Antalya) - Siz iktidara gelemezsiniz. Otur oturduğun yerde! 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar, tabiî ki, önce, çiftçiye, 

ürün bedelinin, bir kere tamamım ödeyiniz; ondan sonra borç hesabım yapalım. 
OSMAN NURİ ÖZBEK (Konya) - Peşin ödüyoruz. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar -çay üreticisi de bir çift
çidir, değil mi Sayın Özbek? Sizin, bu konuda bir itirazınız olmaz; çünkü, kuruculanndansınız; ya
ni, arkadaşların belki itirazı olabilir- 1991 'de 1 kilo yaş çayın fiyatı 1 200 liraydı, gübre 650 liray
dı. 1 kilo yaş çayla, 2 kilo gübre alıyorduk. Şimdi, 2 kilo çayla, ancak, 1 kilo gübre alıyorsunuz; 
doğru mu? İşte, çiftçiyi ne kadar fakirleştirdiğiniz ortada, üreticiyi ne kadar fakirleştirdiğiniz orta
da; çünkü, şu anda çay 6 300 lira, gübre 12 bin küsur lira; demek ki, çay fiyatının 2 katı; yani, iş 
tersine dönmüş. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, böyle, zaman zaman af geldi... Zaten affedeceksiniz, çiftçiyi burada 
cezalandırırsanız ne yazar ki; çiftçide para mı var da verecek size; neyini alacaksınız; camnı mı ala
caksınız; evini, bağını, bahçesini mi alacaksınız; zaten alamazsınız; zaten affedeceksiniz. Tamamı
nı affedin bari de, kurtulup gidelim; bizim, buna herhangi bir itirazımız yok. 

Şimdi, kanun kapsamındaki faiz borcunu tamamen ödemeyenlere, bu 7 nci maddeye göre, bir 
daha borç vermiyorsunuz. Ya, yok şimdi, çiftçinin elinde hiç para yok; bari, hiç olmazsa faiz bor
cunu alın da -hani, faizin bir kısmı iptal oluyor, onu affediyoruz, birkısım faiz kalıyor- hiç olmaz
sa faiz kısmım ödesin de, anaparasına ilave ederek biraz daha para verelim ve hiç olmazsa, gübre 
mi alacak, işçi mi tutacak, ne yapacaksa, bir hareket noktası getirelim. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Dünyanın neresinde var böyle bir şey..; 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Eğer yoksa, bu çiftçi zaten bitmiş, hareket edemez. 
Siz, ne kadar af kapsamı içerisine alırsanız alın, bu çiftçinin tekrar canlanması mümkün değil. 

Bakın "çiftçinin parasını zamanında ödedik" dediniz. Çay üreticisinin, daha, 1994 yılı çay 
ürün bedeli olarak, 500 milyar lira civarında alacağı var; niye ödemiyorsunuz? 

AHMET SAYIN (Burdur) - Özel sektör... Özel sektör... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Niye ödemiyorsunuz? 
Şimdi, bakın, bu yakında, hemen bayram ertesi, Karadeniz yaş çay ürün bedeli (fiyatı) açıkla

nacak. 
Değerli arkadaşlar, özellikle tarım kesimindeki arkadaşlar, burada dikkatinizi çekiyorum; 

1994 yılı mayıs ayında, çay bedelleri (fiyatları) açıklanırken, Artvin Milletvekili olarak Hopa'da 
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bulunduğum sırada, bir mahalle kahvesinde bir bardak çay bin lirayken, 6 300 lira verdiniz. Şimdi 
ise, Hopa'da, aynı kahvede bir bardak çay 5 bin lira. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Çok abartıyorsun. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Eğer, bunun altında varsa, tamam, ben kabul edi
yorum. . • ' . " ' 

Şimdi, bir bardak çayın fiyatını 5 kat artırmışsınız. O zaman, çayın bedelini de 25 bin liradan 
aşağı ödeyemezsiniz; eğer öderseniz, işte o zaman, gök kubbeyi başa yıkmak var ya, bütün Kara
deniz o şekilde başınıza .yıkılabilir. 'V 

Dikkat edin, zaten, memuru, işçiyi ve emekliyi bitirdik; hiç olmazsa, çiftçimize gerçekten sa
hip çıkalım; yani, bir politika yapmamıza gerek yok. Bakın, biz kanunu engellemiyoruz; çünkü, za
ten çiftçinin yapacak bir şeyi yok. O nedenle, belki mecaline bir katkımız olur diye, bu kanunu des
tekliyoruz. 

AHMET SAYIN (Burdur)-Korkunuzdan... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Ancak, benim bu Hükümete güvenim yok, size gü

venimiz yok. Ne yapacağınız belli değil, yarın nasıl bir karar alacağınız belli değil. "Bu faizleri si-
liyoruz" dediniz, biz, bu sahneyi bir kez daha izledik; daha önceden de, böyle çiftçiye faizlerin af
fını getirdiniz; ama, bankalardaki uygulamalar ters döndü gitti. İnşallah, bu kanun yayımlanır ya
yımlanmaz, gayet adil bir şekilde uygulanacağını, kısmen de çiftçinin bundan yararlanacağını ve 
biraz olsun nefes alacağını ümit ederek, kanunu desteklediğimizi ifade ediyor; Yüce Meclise say
gılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Sayın Hatirioğlu, teşekkür ediyorum. 
ADİL AYDIN (Antalya) - Hatinoğlu, sen bize güven. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Bakana güveniyorum, size güvenmiyorum. 
BAŞKAN-Grupları adına başka söz talebi var mı? Yok. 
Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Cevat Ayhan?.. Yok. 
Sayın Ünal, söz mü istiyorsunuz efendim? 
ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Sayın Bütün?.. Yok. 
Sayın Erdal?.. Yok. 
Sayın Ünal, buyurun. 
Sizden önceki arkadaşlarımızın burada olmadıkları, binnida anlaşıldı. 

ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 807 sıra sayılı, çiftçilerin ba
zı kurum ve kuruluşlara olan birkısım borç faizlerinin silinmesiyle ilgili kanun tasarısının 7 nci 
maddesi üzerinde şahsî görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum; bu vesiley
le, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, borcunu tamamen ödemeyen çiftçilere 7 nci maddeyle bir müeyyide 
getirilmektedir. Bu müeyyide "yeni kredi açılamaz" diye ifade edilmektedir. 

Bir çiftçi, malî durumu iyi olduğu halde borcunu ödememişse, ona bu müeyyidenin uygulan
ması gayet tabiîdir. Ancak, çiftçi fakir ve ödeme gücü yoksa, o zaman müeyyidenin yumuşatılma
sı ve bazı ilkelerin getirilmesi gerekmektedir. Aksi hale, büyük haksızlıklar olacağı açıktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa tasarısı, aynı zamanda, tarım sektörünün zaaflarını ortaya koy
mak ve çiftçilerimizin içine düşürüldükleri sıkıntıları dile getirmek açısından önemli bir yasa tasa
rısıdır. 
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Maalesef, tarım sektöründeki problemler giderek büyümektedir. Bu problemleri uzun uzun 

izah edecek değilim; ancak, üç ana bölümde incelediğimiz zaman, bunlar şöyle sıralanabilir: Bir, 
ekolojik şartlar itibariyle problemler; iki, yapısal bozukluklardan dolayı meydana gelen sorunlar; 
bir de, yanlış politikalardan kaynaklandığını ifade edebileceğimiz bazı sorunlar. 

Yanlış politikalara bir misal vermek gerekirse, 1994 yılında çıkarılmış olan kararnameyi gös
termek mümkündür. Hatırlanacağı üzere Aralık 1994'te bir kararname çıkarılmıştır ve ithal edilen 
bazı gıda maddelerine ve hayvansal ürünlere, hatta bazı bitkisel ürünlere fon indirimi uygulanmış
tır. Mesela, eskiden, canlı sığırlar için tonda 800 dolar fon alınırken, bu fon 500 dolara düşürülmüş
tür. Canlı koyun ve keçilerde de bu fon 800 dolardan 500 dolara düşürülmüştür. Sığır etlerinde 1 
500 dolardan 1 000 dolara düşürülmüştür. Sütten elde edilen tereyağ ve diğer katı ve sıvı yağlar
dan da 900 dolar fon alınırken, bunlar da 500 dolara düşürülmüştür. Beyaz peynirde de 250 dolar
dan 100 dolara düşürülmüştür. 

Bunun anlamı gayet açıktır; ithalatçı firmalar ödüllendirilmişlerdir. Türkiye'deki yerli üretici
ler, özellikle hayvancılıkla iştigal edenler cezalandırılmışlardır ve şu anda bunun sıkıntısını ülke 
olarak çekmekteyiz. . / 

Değerli arkadaşlarım, bunun dışında, Türkiye'de temel bazı meseleler vardır ki, üzerine gidil
mediği için, büyük bir israfla, sebzelerimiz ve meyvelerimiz çöplüğe dökülmektedir. Çukurova 
Üniversitesinin yapmış olduğu bir araştırmaya göre, bir yılda 8 milyon ton sebze ve meyve çöplü
ğe dökülmektedir. Sebze ve meyvenin kilogram fiyatını ortalama olarak 10 bin lira üzerinden ka
bul edersek, yılda yaklaşık 80 trilyon lira telef olmaktadır. Demek ki, bu meseleyle ilgili temel ba-

" zı sorunlar çözülmediğinden dolayı, yılda 80 trilyonluk, yani 2 milyar dolarlık sebze ve meyve ma
alesef telef edilmektedir. Bu konuda, şahsen, Hükümetin dikkatini çekmek istiyorum. 

Şu anda üzerinde durduğumuz konu şu: Biz, 2 milyar dolardan bahsediyoruz, zararın 80 tril
yon lira olduğunu ifade ediyoruz ve affa konu olan para miktarının da 3 trilyon lira civarında oldu
ğunu söylüyoruz ve bunun kavgasını veriyoruz. Demek ki, biz bazı konularda dikkatle hareket ede
cek olursak, bazı sorunları temelden çözecek olursak, kendiliğinden bazı konular çözülebilir. 

Değerli arkadaşlarım, bunun dışında... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Tabîî, onun dışında, bir de süreniz bitti Sayın Ünal; lütfen, toparlar mısınız. 

Buyurun efendim. 

ZEKÎ ÜNAL (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Konuşmanızın maddeyle alakası yok, 

ZEKÎ ÜNAL (Devamla) - Efendim... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Maddeyle ilgili bir şey söylemedin ki kardeşim. Ayıp! 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Sayın Genç... Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Konuya bağlı konuşun efendim. Meclis kürsüsünü böyle kullana

mazsınız. 
BAŞKAN - Lütfen, siz toparlar mısınız efendim. 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Sayın Genç, sizin konuşmaya hiçbir zaman hakkınız yok. 
BAŞKAN - Sayın Ünal... Sayın Ünal... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Bu millete bir şey verecekseniz, konuşun. Bu konuşmanız mille

te bir şey vermez. 
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BAŞKAN-Sayın Ünal... 

ZEKÎ ÜNAL (Devamla) - Sayın Genç, sizin konuşmaya hakkınız yok; niye biliyor musunuz... 
BAŞKAN-Sayın Ünal... 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Sizin bu konuyla ilgili "bu kürsüde milletvekilleri istedikleri gibi 
konuşur" diye sözünüz vardır; eğer inanmıyorsanız, getirebilirim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır efendim, o ayrı. Burada, maddeye bağlı olarak konuşacak
sın. 

BAŞKAN - Sayın Ünal... 

ZEKÎ ÜNAL (Devamla) - Teşekkür ediyorum; saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Sayın Ünal, süreniz vardı efendim; kullanacaksanız kullanın. 
SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin) - Kamer Bey'e kızdı, kullanmıyor!.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Bu, Meclis kürsüsü... Ağırlığım herkesin hissetmesi lazım. 
BAŞKAN - Sayın Genç, müsaade eder misiniz... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Müsaade ediyorum; ama, milletvekilleri, bu kürsüyü gereğine gö

re kullanmıyor; buna müsaade etmeyin. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Adamın kapasitesi bu kadarsa ne yapsın... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Burada dinliyoruz bir şeyler öğrenelim diye. 
BAŞKAN - Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Konuya bağlı olarak konuşsun. 
BAŞKAN - Sayın Genç, herkes, her hatip, konuşmasının değerini, üslubunu kendisi tayin 

eder, kendisi ifade eder. 
KAMER GENÇ (Tunceli) -Tayin edemez; İçtüzüğün 67 nci maddesi açık; milletvekilleri ko

nuya bağlı olarak konuşacak. 
BAŞKAN - Sayın Genç... . 
MUSTAFA KAÇMAZ (Van)-Sayın Başkan, oylamaya geçelim. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Herkes konuya bağlı kalsın. 
BAŞKAN -Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Ergezen, buyurun. 
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Konuya bağlı kalacağız da, Kamer Genç susarsa tabiî. 
RİFAT SERDAROĞLÜ (İzmir) - Biz onu sustururuz... 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Şimdi, çiftçilerin faiz borçlarının affedilmesiyle ilgili... 
BAŞKAN - Saym Ergezen... 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Buyurun Başkanım. 
BAŞKAN - Birleşimi beri yönetiyorum, başkası yönetmiyor. Rica ediyorum, Genel Kurula hi

tap edin. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Ondan şüphemiz yok Sayın Başkan; ama, Kamer'in dili dur

maz, biliyorsun; bugüne kadar Kamer'i biz tanıyoruz yani. 
OSMAN NURİ ÖZBEK (Konya)-Taş atma Allahaşkına... 

TURHAN TAYAN (Bursa) - İş yapalım... 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Sayın Başkan, zamanımdan gitmiyor değil mi; düğmeye yeni 
basıyorsunuz. 
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BAŞKAN - Efendim, buyurun... 
Buyurun Sayın Ergezen. 

ZEKÎ ERGEZEN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ben, Hükümet kanadına bir 
konuda seslenmek istiyorum: Hükümet olarak, herhalde, siyaset yapmaktan -tabiî, bakanları ve siz
leri de kastediyorum- vazgeçmişe benziyorsunuz. 

27 Martta mahallî seçimler oldu. Mahallî seçimlerde Hükümet kanadı nereden oy aldı; nüfu
sun yüzde 40'ını oluşturan kırsal kesimden, yani, bugün, faiz borcunu affetmek istediğimiz küçük 
çiftçilerin ve çiftçilerin olduğu kesimden oy aldı. Siz, seçimlerden önce ne demiştiniz? Bana göre, 
siyasetçi, ya yapabileceğine söz vermeli veya verdiği sözü yerine getirmelidir; Türkiye'de bu ol
malıdır; biz, bunu oturtmak mecburiyetindeyiz. Bu Parlamentonun itibarının daha güçlü olması, 
yıpratılmasının önlenmesi bakımından, böyle bir siyasî anlayışın Türkiye'de oturtulmasına ihtiyaç 
olduğunu, her gün, biraz daha ciddî olarak hissediyoruz. 

"Çiftçilerin 5 milyona kadar olan borçlarının faizlerini sileceğiz" dediniz. Millet size inandı, 
güvendi; borçlarını yatırmadı. Bu milletin temsilcileri, verdiği sözü yerine getirmeyecekse, başka
sının verdiği sözleri yerine getirmesini beklemeye hakkımız yoktur. 

OSMAN NURİ ÖZBEK (Konya) - Sildik biz, sildik... 

ZEKÎ ERGEZEN (Devamla) - Siz, 5 milyona kadar olan borçlarıyla ilgili kanun çıkardınız... 

OSMAN NURÎ ÖZBEK (Konya) - Faizler... 

ZEKÎ ERGEZEN (Devamla)-Müsaadenizle... 

Çıkardığınız kanundan kimse istifade etmedi. Hepsi orta yerdedir, biliyoruz; otuz aileli; kırk 
aileli bir köyde, bir kişi, ya 100 bin lira ya 200 bin lira istifade etti. Kim için çıktı bu kanun, bile
miyoruz. 

OSMAN NURİ ÖZBEK (Konya)-455 bin kişi için... 

ZEKÎ ERGEZEN (Devamla) - Şimdi, sizin çıkardığınız bu kanunla, aslında, size güvenip de 
borcunu yatırmayan çiftçilerin faizleri bileşik faiz oldu; faiz üstüne faiz geldi. Zaten, tarım girdile
rindeki fiyatların yüksekliğini de dikkate aldığımızda, çiftçi borcunu ödeyemedi. Sizin çıkardığınız 
kanun, sizin verdiğiniz zararı dahi karşılamıyor. 

Bu Hükümet, bu Meclis, Bakanlar Kurulu, büyük şirketlerin, sigortalara olan prim borçlarını, 
faizlerini affetmedi mi; vergi borçlarını affetmedi mi? Onlardan size ne kadar oy gelecek; bir dü
şünün bakalım, size oy verenlerin kaçta kaçını teşkil ediyor; ama, size oy veren kesim, şu anda, af
fedilmesi gereken faiz borcu olan kesimdir. O bakımdan, siz siyasetten vazgeçmişe benziyorsunuz. 
Herhalde, yaptığınız anketler neticesinde, nasıl olsa Refah Partisi iktidara geliyor; yani, başka bir 
çaremiz de kalmadı... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Maddeye ne zaman gelecek Sayın Başkan? 

ZEKÎ ERGEZEN (Devamla) - ...hiç olmazsa, bildiklerimizi yapalım demeye geliyorsunuz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Ergezen, ne zaman maddeye geleceksiniz? 

FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak) - Refah için madde önemli değil; Refah devam eder!.. 

ZEKÎ ERGEZEN (Devamla) - O bakımdan, çiftçilerin faiz borcunun toplamı 9,5-10 trilyon li
ra. Nüfusun yüzde 40'ını teşkil eden bu kesim için, 10 trilyon lirayı affetmek gerekirken... Ki, be
nim kanun teklifim var; 38 inci maddeye göre de buraya indirdik; ama, Hükümet, siyasî hesap ya
parak, 38 inci maddeye göre burada konuşulmasını engelledi. Ee, siz, 10.trilyon lirayı affetmiş ol
saydınız, yapılacak seçimde, köylü kesimin, çiftçi kesimin önüne çok rahatlıkla gidebilecektiniz, 
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politika yapabilecektiniz; ama, şu anda, sizin politika yapacak gücünüz kalmadı; köylü kesiminde 
de kaybettiniz; oy alamayacaksınız... 

OSMAN NURİ ÖZBEK (Konya) - Göreceğiz!.. 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Zaten şehirlerde kaybetmişsiniz. Orada da gerçekten oy alama
yacaksınız. 

Çiftçinin durumu iyi değil; yani, bu kanunla, siz... 

BAŞKAN-Sayın Ergezen... 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Bize konuşmuyor ki!.. Bize konuşsun alkışlayalım Sayın Başkan... 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Sayın Başkan, buyurun. 

BAŞKAN - Efendim, lütfen, maddeye katkınızı ifade buyurun ve biraz da şöyle ortaya doğ
ru...,. 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Ee, tabiî, Hükümetin büyük kanadım burası oluşturduğu için, 
o bakımdan... 

BAŞKAN - Efendim, şimdi, Genel Kurula lütfen... Sayın Ergezen... 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Ama, Meclise hitap ediyorum. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) - Zeki Ergezen, en büyük kanadı burada; buraya konuş!.. 

ZEKÎ ERGEZEN (Devamla) - Şimdi, gerçekten, siz, çiftçiden yana mısınız, ezilenden yana 
misiniz; yoksa, gerçekten, güçlülerden yana mısınız?.. 

SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin) - Oylardan yana, oylardan... 

ZEKÎ ERGEZEN (Devamla) - Ülkeyi idare eden insanlar, şefkatle, merhametle hareket etmek 
. mecburiyetindedirler; bunu, kendilerine hayat tarzı edinmek mecburiyetindedirler... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) ' 

ÎBRAHÎM TEZ (Ankara) - Başkan, kesme sesini; Zeki Ergezen güzel konuşuyor! 
BAŞKAN - Sayın Ergezen, son cümlenizi ifade eder misiniz... Lütfen... 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; üç yıllık dört yıllık Hükümet 
döneminizde gerçekten ezilenden yana olmadığınızı görüyoruz. Gerçekten, siz, köylüyü, çiftçiyi 
düşünmüyorsunuz. Köylüyü, çiftçiyi düşünseydiniz, 10 trilyon lira -affetmek- sizin için, bu bütçe 
için, bu hükümet için büyük bir para değildi. Nice trilyonları affettik, nice trilyonları bağışladık. 
Gönül arzu ederdi ki -seçime bir yıl kalmış- milletin huzuruna rahatlıkla gidebilmeniz için, şu 10 
trilyon liranın tamamını affedip, çiftçimizin yüzünü güldürün. 

Arkadaşlar burada anlattılar: Gübre alınamıyor; tarım girdileri orta yerde; birçok yerde hay
vancılık bitmiş. Ee, bu konular varken, bu kadar sıkıntı varken, 3,5 trilyon lira mı, 4 trilyon lira mı 
affedelim diyorsunuz. Bu kanun tasarısı, bu haliyle de bizim tasdikimizde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - ..:ama, biz, tamamının affedilmesini arzu ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ergezen. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddeyle ilgili bir değişiklik önergesi vardır; okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 807 sıra sayılı Çiftçi Borçlarının Affına Dair Kanun Tasarısının 7 nci mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

MADDE 7. - Bu Kanun kapsamındaki borcunu yüzde 50 ödeyen çiftçilere yeni kredi açılır. 
Musa Demirci Cevat Ayhan Mehmet Elkatmış 

Sivas Sakarya Nevşehir 
Mustafa Ünaldı Ahmet Ankan Abdüllatif Şener 

Konya Sivas Sivas 
Ömer Faruk Ekinci 

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

yoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHÎN (Ordu) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmadı. 
Önerge sahiplerinden söz talebi var mı? 
MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Demirci. 
MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun 

tasarısının 7 nci maddesinde " borcunu tamamen ödemeyen çiftçilere yeni kredi açılamaz" denil
mektedir. Oysaki, burada, borcunun faizini affettiğimiz çiftçilerin aşağı yukarı yüzde 80'i küçük 
çiftçidir ve borçlarını da ödeyemeyecek durumda oldukları için bu duruma düşmüşlerdir. 

Şimdi, bu çiftçilerin, bir yandan yüzde 50 faizini veya masraflarını affediyoruz; beri taraftan 
diyoruz ki, borcunu tamamen ödemezsen sana yeni kredi açmayacağız. Bu, fevkalade yanlıştır; 
çünkü, çiftçi, borcunu ne zamana kadar ödeyecektir; 1996'nın nisan ayına kadar. Bunu da ödeye
mediği takdirde, ikinci bir kredi açmadığınızda açacağınız kredi nedir; aynî kredidir, tohumluk kre
disidir veya gübre kredisidir; yani, burada, ille, nakdî kredi de açılmaz; olabilir, açılmayabilir; ama, 
yarın, bu insan, çiftçiliğini devam ettirebilmesi için -diyelim ki, mevsim kurak gitti- 5454 sayılı Ka
nuna göre, muhtaç olduğu tohumluğu veya gübreyi alacaktır. Bu çiftçi, çiftçiliğini nasıl devam et
tirecek. 

O bakımdan, gerçekten, bu şekilde, mağdur duruma düşmüş çiftçiler, borcunun en azından 
yüzde 50'sini ödediyse, verdiğimiz önerge doğrultusunda, bunların yeniden kredi alması ve çiftçi
liğini devam ettirmesi gerekir kanaatindeyiz. 

Bu vesileyle, verdiğimiz.Önergenin desteklenmesini Yüce Kurulunuzdan arz ediyorum ve te
şekkür ediyorum. 

Sağ olun. . 
BAŞKAN - Sayın Demirci, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde, okunduğu şek

liyle kabul edilmiştir. 
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8 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 8. - Bu Kanunun uygulanması sonucunda borcu devam eden çiftçilere ilişkin işlem
ler, borcun mevcut maddî ve şahsî teminatlarının sükutunu icabettirmediği gibi, borçlunun 
müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkı vermez. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, grupları adına söz talebi var mı? 
Sayın Kâzım Ataoğlu Refah Partisi Grubu adına söz talebinde bulundular. 

Grupları adına başka söz talebi var mı? Yok. 
Kişisel söz talebi var mı? 

Sayın Erbaş, Sayın Kapusuz ve Sayın Ali Oğuz kişisel söz talebinde bulundular. 
RP Grubu adına, Sayın Ataoğlu; buyurun. 

RP GRUBU ADINA KÂZIM ATAOĞLU (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
807 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci maddesi üzerinde Refah Partisinin görüşlerini arz etmek üze
re huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlar, kanun tasarısının bu maddesi, borcu devam eden çiftçilerimizin borçları
nın ödenmesi ve müteselsil şekilde başkalarının kefaletini düzenleyen bir maddedir. Bu maddeye 
göre çiftçi ve müteselsil kefil, borcun ödenmesine kadar, boçlu oldukları kuruma karşı, yasal yü
kümlülük altında kalacaklardır. Zaten, bu maddeyle, kanunî teminatların devamlılığı amaçlanmak
tadır. Bu, tabiî ki, boçların ödenmesi konusunda uygulanması gereken kanunî bir zorunluluktur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; beri, bu kanun tasarısı vesilesiyle, kısaca bir iki hususa 
değinmek istiyorum. Hükümetin çiftçilerimize yönelik sürdürdüğü bu politikalar sonucu -Hükümet 
olarak, geçmişte sürdürülen aynı politikaları sürdürdüğünüz takdirde- bir müddet sonra, çiftçimiz, 
bu kredi faizleri karşısında, yeniden borçlanacak ve bu borcunu ödeyemez duruma düşecektir. Bu 
bakımdan, çiftçilerimizin aldıkları kredi faizlerinin ödenmesi konusunda karşılaştıkları sıkıntıları, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine, hükümetlerin gündemine sık sık getirmemek için, 
çiftçilerimize vereceğimiz bu kredilerin, behemehal faizsiz olması gerektiği kanaatindeyiz. 

Bakınız, demin arkadaşlar söyledi; seçim meydanlarında siyaset yaparken, en fazla benim çift
çim, benim köylüm ifadesini... Yani, bu benim çiftçim, benim köylüm ifadesi, artık Türkiye'de öy
le bir hale geldi ki, hangi partinin bu ifadeleri kullandığını vatandaş da biliyor; ama, benim çiftçim, 
benim köylüm diyerek, bugün, çiftçilerimizin içine düştükleri durum; borçlarını ödeyemez hale ge
len çiftçilerimizin durumu yürekler acısıdır. Bizler de burada, bir kez daha, kendilerinin bu borçla
rını silmek durumunda kalıyoruz; yani, sadece lafta, benim çiftçim, benim köylüm demek mesele
yi halletmiyor. Yarın, bir başka zamanda, aynı politikalar devam ederse, yine, benim çiftçim, be
nim köylüm diyeceğiz, sırtına bineceğiz, bir sürü faiz bindireceğiz; oyunu aldıktan sonra buraya 
gelip, bunu, bir kez daha gündeme getireceğiz. 

Bu bakımdan, benim çiftçime ve benim köylüme şefkatle, merhametle yaklaşmak gerektiğine 
inanıyoruz. Aksi takdirde, şu yasa tasarısının 8 inci maddesinde belirtilen şekliyle, çiftçilerimiz, 
müteselsil kefil bile bulamayacaklardır; çünkü, kimse de, borcunu ödeyemez duruma düşen bir 
kimsenin kefili olamaz. Bugün, benim çiftçim, benim köylüm, yarın, devletten alacağı kredi muka
bilinde, maalesef, bir kefil bulamaz duruma düşecektir. 

Yine, bu konuyla alakalı olarak, gerçekten, çiftçilerimizi koruyacaksak -bundan önceki mad
de görüşülürken bir arkadaşımız değindi- çiftçinin ürününü alırken buna dikkat etmek durumunda
yız. Çiftçinin ürününü gerçek bedel üzerinden değerlendiremediğimiz takdirde, ona verdiğimiz kre
dinin hiçbir değeri kalmaz. Bu bakımdan, eğer, gerçekten çiftçimize yardımcıolacaksak, onu şef-
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katle kucaklayacaksak, hem bu kredilerin faizsiz olması gerektiğine inanıyoruz hem de çiftçilerin 
ürünlerinin gerçek bedel üzerinden alınması ve de parasının zamanında ödenmesi kaydıyla onlara 
yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz. 

Bu düşüncelerle, Yüce Heyete saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Sayın Ataoğlu, teşekkür ediyorum. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Bütün burada mı efendim? Yok. 
Sayın Erbaş, buyurun. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 8 inci maddeyle getiril

mek istenilen önemli üç konu vardır: Birincisi, borç faizleri affedilen çiftçiler, yine, zincirleme şe
kilde, müşterek borçlu, müteselsil kefil sıfatıyla birbirine bağlıdırlar; yani, bunlardan bir tanesi öde
mediği zaman, hiç birisinin borcu beraat etmeyecek. 

Değerli kardeşlerim, noterlik hayatımda bu tip senetleri çok yaptım. Ziraat Bankası, bir köy 
halkının tamamını getirir, her birisi birer imza atar, bir senette 50 imza bulunur, 50'si de birbirine 
bağlıdır. Bu 50 imza sahibinden 20'si gidip borcunu ödese, yine beraat-ı zimmet olmayacak; çün
kü, 30'u ödemediği için, onlar da borçlu kalmış olacak. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde, bu kanunun işlememesini getirir; yani, bu madde olduktan 
sonra, çıkarılacak olan bu kanunla hiçbir şey yapamazsınız. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Borcunu ödesin, kurtulsun. 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Efendim, bir kişi borcunu ödemese, diğerlerinin hepsi, 

ödese, yine hepsi borçludur; çünkü, hukuka göre, müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla im
zalıyorlar bu senetleri. Müteselsil kefil olunca, bir kişi dahi borcunu ödememiş olsa... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Doğru, doğru... 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Yani, bir köyün içerisinde 50 kişi borçlu, birisi borcunu 
ödemedi; hepsi borçlu... 

Değerli arkadaşlar, çıkaracağımız bu kanun, bu maddesiyle, yürüyemez hale gelmektedir. 
Noterlik hayatımdan biliyorum, bu maddenin behemehal kaldırılması lazım; çünkü, şahsî borç 

ayrı... 
Köy hayatını da bilmeniz lazım; birisi gelip imza etmezse, komşuluk münasebetinden dolayı 

kötü gözle bakılıyor, deniyor ki "yahu, falanca bize itimat etmedi, bizim para almamıza engel ol
du, gelip imza atmadı." Zaten, muhtar senedi alıyor, hepsine teker teker imzalatıyor; bizim o taraf
larda imza da yok, hepsi birer parmak basıyorlar; tamam, bitti gitti... 

Şimdi, bu adamları, ömrü billah borçlu tutmanın da bir manası yoktur. Mademki devletimiz 
teminat veriyor; yani, bütçeden bu para ayrılacak; bu kurumlar, hâlâ, niye devlete güvenmiyor da, 
bu müşterek borçlu, müteselsil kefillere güveniyorlar? 

Bu vatandaşlarımızın, kefaletleri hiçbir zaman sona ermediği için, bu maddenin tasarı metnin
den çıkarılmasını arzu ediyorum. 

Sayın Başkanımı ve Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Erbaş, teşekkür ediyorum. 

Sayın Kapusuz, buyurun. 
SALÎH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
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Görüşmekte olduğumuz tasarının 8 inci maddesi üzerinde şahsî görüşlerimi arz etmek üzere 

huzurlarınıza geldim. 

Şimdi, bu kanun tasarısının çıkarılma gayesi, 1 inci maddede sıralandığı gibi ve hepinizin de 
çok iyi bilip takip ettiği üzere, sıkıntıya düşürülmüş olan -şöyle veyahut da böyle- borcunu ödeme 
yükümlülüğünü yerine getiremeyen, çiftçi vatandaşlarımızın problemini sona erdirmek; ancak, bu 
8 inci madde -bir adım ileri, iki adım geri mesabesinde- bir yerde, maalesef, o problemin varlığını 

•koruyacak özellik taşımaktadır. Siz, burada, Hazineyi büyük oranda sıkıntıya sokacak olan böyle 
bir af kanununu çıkarmaya cesaret gösteriyorsunuz; vatandaşın da bunu ödeyeceğini ümit ediyor
sunuz; hatta "3 aylık süre içerisinde öderse şu kadar indirim var; yok efendim, bunu 1 yılda öde
mesi lazımdır" diyorsunuz; böyle bir beklenti içerisindesiniz ve bunda da samimisiniz. Biz de, bu 
düşüncenizin doğru olduğunu kabul ediyoruz; fakat, burada -biraz önce arkadaşlarımın da ifade et
tiği şekliyle- bu müteselsil borçluluğun mutlaka ortadan kaldırılması lazım. Köylerde, bu tasarının 
muhatap olduğu, yaklaşık 918 bin kişi var. Bunların da borçlulukları birbirlerine kefalet şeklinde 
devam ediyor. Durum böyle olunca, bu kadar insan içerisinde -yüzde 10 deyin, yüzde 20 deyin, 
hangi miktarı kabul ederseniz edin- bunu yerine getiremeyecek, belki, bu borçluluktan kurtulama
yacak insanlar olacaktır; ama, oradaki bu yapıdan dolayı, bu hukukî zorunluluktan dolayı, ne ola
caktır; bu insanların birçoğu mağduriyet altında kalacaktır. Onları, vermiş olduğunuz bu sıkıntılar
dan kurtaramayacaksınız; hatta, bu vesileyle, şayet, bir yıl içinde ödeyemezse, icraî takibatınız da 
devam edecektir. Bu vakıayı gördüğünüze ve kabul ettiğinize inanarak diyorum ki, mutlaka, bu ta
san yasalaşırken, bu madde itibariyle, buna bir çözüm bulunsun. Bu konuda, ille de bir ısrarınız söz 
konusuysa, ille de burada, parmak sayısıyla bunu geçireceğinizi zannediyorsanız, bakınızj bu nok
tada takışabiliriz. Bu konuda karar yetersayısının aranmasını da isteyebiliriz. 

Sayın Bakanımızın, arkadaşlarıyla, bu konuyla ilgili birtakım hazırlıklar yaptığı ümidindeyim. 
Bu konuya bir kolaylık getirelim. Bizim, burada, ifade etmeye çalıştığımız konu şu: Yarın tıkanma 
olacak, problem olacak; bu sorun karşısında, şu anda bir çözüm bulalım diyoruz. Bu hususta bir 
önerge hazırlanıyor gibi geldi bana. Burada, köylülerimizi sıkıntıya düşürmeden kurtarma noktai 
nazarından, bir görev yapmış oluruz. Bu hususta katkılarınızı bekliyoruz, anlayışınızı bekliyoruz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki müzakereler tamamlandı. 
Maddeyle ilgili önerge yok. (RP sıralarından "var, var" sesleri) 
Efendim?... ' 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Bir önerge hazırlığı var Sayın Başkan. 
SAMI SÖZAT (Balıkesir) - Sayın Başkan, bizim de önergemiz var. 

BAŞKAN - Muhterem milletvekilleri, bu kanun tasarısının müzakeresine başlanalı 5 saat ol
du... Rica ediyorum... Önerge için bekle... Oylama için bekle... Doğru değil bu. 

Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 21.16 

e 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 21.26 
BAŞKAN : Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Işılay SAYGIN (İzmir), Kadir BOZKURT (Sinop) 

<e-
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 106 ncı Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açı

yorum. 

V. - KANUN TAS ARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

15. - Çiftçilerin TC. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna ve Toprak Mahsulleri Ofisine Olan Bir Kısım 
Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalpve 43 
Arkadaşının, Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu'nun, Bitlis Milletvekili Zeki Er gezen ve 17 Ar
kadaşının, Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Şırnak 
Milletvekili Mahmut Alınak'in, Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzincan Milletvekili Ali İb
rahim Tutu'nun Aynı Konudaki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/823, 
21403, 21447, 21602, 2/639,2/813, 2/623, 2/1034, 2/1318) (S. Sayısı: 807) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Hükümet ve komisyon yerinde. 
Müzakereye konu maddeyle ilgili bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 807 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci maddesine "ancak, borcunu ödeyen 

çiftçi, müşterek borçlu ve müteselsil kefil de olsa tekrar kredi alabilir" ibaresinin ilavesini arz ve 
teklif ederiz. 

Osman Nuri Özbek Sami Sözat Muzaffer İlhan 
Konya Balıkesir Muğla 

Hacı Filiz Mustafa Kaçmaz Fethullah Erbaş 
Kırıkkale Van Van 

Ali Uyar 
Hatay 

BAŞKAN - Efendim bir önerge daha geldi, onu da okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 807 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci maddesine, aşağıda yer verilen met
nin, bir fıkra olarak ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul Refik Arslan Yüksel Yalova 
İstanbul Kastamonu Aydın 

Halit Dumankaya Abbas tnceayan 
İstanbul Bolu 

İlave fıkra: Ancak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olan borçlunun borcunu ödemesi halin
de, müteselsil kefaleti ve müşterek borçluluk vasfı sona erer. 
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BAŞKAN - Efendim, iki ayrı önerge var. Son okuduğumuz önerge en aykırı önergedir; onun 

için, işlemi oradan başlatıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 807 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci maddesine, aşağıdaki yer verilen 
metnin, bir fıkra olarak ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul 
(İstanbul) ve arkadaşları 

İlave fıkra: Ancak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olan borçlunun borcunu ödemesi halin
de, müteselsil kefaleti ve müşterek borçluluk vasfı sona erer. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Efendim, önergeye, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadılar. 

Sayın önerge sahiplerinin söz talebi?.. Yok. 

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

İkinci önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 807 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci maddesine "ancak, borcunu ödeyen 
çiftçi müşterek borçlu ve müteselsil kefil de olsa tekrar kredi alabilir" ibaresinin ilavesini arz ve 
teklif ederiz. • 

Osman Nuri Özbek 
(Konya) ve arkadaştan 

BAŞKAN-Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Prensip 
olarak katılıyoruz, çoğunluğumuz bulunmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önergeye, Komisyon prensipte katılıyor, Hükümet katılıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

Maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde, değişiklikle birlikte kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9. - Çiftçilerin ödeme planlarını T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi 

Kooperatiflerine, Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna, 
Toprak Mahsulleri Ofisine, Orman ve Köy İşleri Genel Müdürlüğüne tevdi etme süresi, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aydır. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen var mı?.. Refah Partisi Grubu adına Sayın Hüsamet

tin Korkutata; şahıslan adına, Sayın Özbek, Sayın Ergezen ve Sayın Oğuz söz istemişlerdir. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Korkutata; buyurun. 

RP GRUBU ADINA HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; 807 sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde görüşlerimizi arz etmeye çalışacağım; bu vesileyle, 
şahsım ve Grubum adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 9 uncu maddeye şöyle genel anlamda baktığımız zaman; maalesef birçok 
kanun gibi, bunun da dar gelirlileri, köylüleri, bu işte açıkgöz davranmayan insanları korumadığı
nı, aksine, açıkgöz insanları koruduğunu görüyoruz; zira, bu kanun Resmî Gazetede ilan edildikten 
sonra, 3 ay içerisinde vatandaş gelecek, ödeme planını sunacaktır. Peki, köyünde, kendi işiyle meş
gul, radyo dinleyemeyen, duyuru zamanına rastlayamayan veya başka şekillerde Resmî Gazete, ve-
sair gazeteleri okuma imkânına sahip olmayan, zaten Ziraat Bankasının veya diğer kredi aldığı bi
rimlerin yanından geçmeye korkan, borcun altında beli bükülen bu vatandaş, nasıl duyacak, nasıl 
haberi olacak ve gelecek, ödeme planını ilgili kuruluşa sunacak; bu gerçekten çok zordur? Ama, bu 
iş için pusuda bekleyen insanlar da vardır, büyük çapta kredi alan veya -çok bilinmeyen bir gerçek
tir belki ama- kendi marabalarını, köylülerini, kendi adına götürüp, onlara kredi alıp, kendisi kul
lanan bazı insanlar vardır; bunlar pusuda bekliyorlar, bu kanundan istifade ederek hemen gidip, 
borçlarını affettireceklerdir; ama, hakikaten 10 milyon, 5 milyon, 15 milyon para almış; fakat bu
güne kadar ödeme şansına ve imkânına sahip olmamış vatandaş, gene de korkacak, ürkecek ve duy
madığı için de gelmeyecek, bu borç, yine onun sırtında kalacaktır. 

Onun için biz dedik ki... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Orada "tebligat" ibaresi olması lazım, öyle anlaşılması lazım. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Hayır efendim, kanun tasarısında öyle bir şey 
yok. Biz bir önerge verdik; ben bir önerge verdim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Tebliğ tarihinden itibaren 3 ay. 
' HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Diyoruz ki, öyleyse kuruluşlar, önce alacaklı ol-. 

dukları kişilere, borçlulara, alacaklı olan bu kuruluşlar, yazı yazsınlar ve izah etsinler. Köylü bunu 
anlamıyor ve korkusundan gelmiyor diye gerekli izahatı yapsın; desin ki, borcunuzu veya ödeme 
şeklinizi bize bildirin ve böylelikle gelin bu borçtan kurtulun. 

Köylü de, bunun üzerine gelsin, kendisine resmen tebligat yapıldığı tarihten itibaren dört ay 
içinde borcunu ödesin; böylelikle biz daha hakkaniyetli, daha doğru bir iş yapmış oluruz. 

Ben, bu vesileyle bir önerge verdim ve bu önergede hem kendisine tebligat şartı hem de -bu
nun yanında- vatandaşa bir ay daha fazla süre verilerek, dört ay içinde bu işin halledilmesini öngö
rüyoruz. 

Bu önergeyi destekleyeceğinizi umar, saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Sayın Korkutata, teşekkür ediyorum. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Bütün?..Yok. 
Sayın Özbek, buyurun. 
OSMAN NURİ ÖZBEK (Konya) - Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; sözlerime başlar

ken hepinizi saygı ile selamlıyorum. 
Bu madde çok yerinde bir maddedir; zaten bu kanundan istifade etmek isteyenler, borçlu ol

dukları müesseselere dilekçeyle müracaat edeceklerdir; üç aylık süre onlar için yeterlidir. Çünkü 
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borçlu bir milyon insan, bu kanunun çıkması için altı aydır beklemektedir. Ziraat Odalan Birliği
miz 550 ilçede kuruludur ve bunlar vasıtasıyla mahalle ve köy muhtarlıklanna^her vakit duyuruda 
bulunma imkânımız davardır. Kaldı ki Sayın Bakanlığımız ve ziraat odalarımız, televizyon kanal
larından bunun izahını yapacaklardır ve her gün, herkesin evine televizyonla bu bilgiyi aktarma im
kânımız vardır. 

Bu hususu takdirlerinize ve bilgilerinize arz ediyorum; saygılarımla. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özbek. 
Sayın Ergezen, buyurun. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu anda televizyon yayını ol
madığı için, burada çok rahat konuşabiliriz; biz bize konuşuyoruz, mertçe konuşuyoruz; dolayısıy
la politika yapmadan, ama, ülkenin gerçeklerini konuşuyoruz. Önce ezeceksiniz, sonra peşinden 
koşturup affediyorum diye kendi peşinizden koşturacaksınız. Yıllardır uygulanan, siz ve sizden ön
cekilerin "önce ezeceksiniz, sonra da affediyorum diye kendi peşinizden koşturacaksınız" politika
ları, bu milletin karakterini erozyona uğrattı. 

Bizim milletimizin, birtakım özellikleri vardı: Bu özelliklerden birisi de, borcunu zamanında 
ödemesiydi. Bu milletin çocukları, borcunu ödeme zamanı geldiğinde uykusu kaçacak kadar onu
runa düşkündü; ama, uyguladığınız yanlış ekonomik politikalar, faiz politikaları, talan, vurgun, 
soygun politikaları, milleti, borcunu ödeyemez hale getirdi. 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - Sizden önceki borçlardır. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Kendiniz, bu kanun tasarısını getirmekle, faizin nasıl sömürü 

sistemi olduğu konusunda, şu anda Refah Partisini teyit etmiş oluyorsunuz. 
Demek ki, faiz, öyle bir sömürü sistemi ki, onuruna, izzetine, şerefine, haysiyetine düşkün 

Anadolu çocuğunu borcunu ödeyemez hale getirdiğini, hepimiz müşahede ediyoruz, görüyoruz; tek 
çare, tek çıkar; efendim, sırf oy toplamak için ne yapalım; affedelim diyorsunuz. O halde, sizler, 
bu yanlış ekonomik politikadan, faizci politikadan vazgeçmek mecburiyetindesiniz. Netice itibariy
le, sağcınız da, solcunuz da, faizsiz ekonomik politikanın uygulamasına, istemeyerek de olsa, gel
mek mecburiyetinde kalacaksınız. Zaten, Batı'lı ülkelere de gidin, inceleyin, araştırın, görün; faiz 
diye bir olay yok, masraf vardır. 

Şimdi, bu milletin çocukları gerçekten borcuna sahip değil mi; bu milletin çocukları borcunu ' 
ödemek istemez mi; ama, yüzde 150 enflasyon, bir de yüzde 50 faizi düşünün, yüzde 200 kazan
ması lazım ki, borcunu ödeyebilsin, çoluk çocuğunun rızkını temin edebilsin; ama, siz, milleti öy
le hale getirdiniz ki, ne borcunu ödeyebiliyor ne faizini ödeyebiliyor. Bunlar yetmiyormuş gibi -
Hükümet ve Bakanlar burada hazırken söylemek istiyorum- milletin ekonomik yönden huzurunu 
kaçırdınız. Yine, bu yetmiyormuş gibi -ki, biz parti olarak da sizinle aynı tabandan oy alıyoruz- siz, 
hangi hakla, seçim meydanlarında, "ezan, bayrak, Kur'an" dediğiniz uygulanan ekonomik politi
kadan dolayı huzuru bozulan ve yüzde 99'u Müslüman olan köylümüzün, içkinin köyde serbest sa
tılmasına Avrupa Birliğini gerekçe göstererek huzurunu bir kez daha bozmaya başladınız. Yani, 
siz, milletin huzurunu sağlamak için değil "efendim, Gümrük Birliği, Avrupa Birliği, bilmem ne" 
deyip, milletin huzurunu bozuyorsunuz. Seçim meydanlarında başka, Meclisin içinde başka, Ba
kanlar Kurulunda başka konuşuyorsunuz. Allah aşkına, siz, milletin millî, manevî değerlerini tah
rip etmek, milletin elinde cebinde ne varsa alıp götürmek için mi; yoksa, milletin cebindekine kat
kıda bulunmak için mi buraya geldiniz. İnşallah, milletin cebindekine katkıda bulunacak iktidar ge
lir de, bu millet huzura kavuşur. 

Saygılarımla. (RP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Sayın Ergezen, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, 9 uncu madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Bir önerge yar; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 807 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Hüsamettin Korkutata Kemalettin Göktaş Hüseyin Erdal 

Bingöl Trabzon Yozgat 
Zeki Ünal Ali Oğuz Şinasi Yavuz 
Karaman İstanbul Erzurum 

MADDE 9. - Çiftçilerin ödeme planlarını Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına, Tarım Kre
di Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna, 
Toprak Mahsûlleri Ofisine, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne tevdi etme süresi, alacak
lı kurumun, borçluya yazılı tebliği tarihinden itibaren 4 (dört) aydır. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Efendim, 

önergede özde bir haklılık var; yalnız, konuyu tebliğ şartına bağlarsak, Tebligat Kanunu hükümle
rine göre, bu kanunu uygulamak çok zorlaşacaktır. Bunu, arkadaşlarla da konuştum, uygun gördü
ler. Cümleyi değiştiren bir önerge geliyor efendim, onu da kabul edersek, güzel olacak. 

Yani şöyle düzenlemek istiyoruz: "Alacaklı kuruluşlar, borçluya, tebliğ şartı aranmaksızın, bu 
hususu belirten bir yazılı bildirimde bulunur" gaye, borçluların bu kanundan haberdar olması. 

BAŞKAN - Sayın Başkan, siz, güzel olanı bulun; biz bekleriz. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Önerge 

geliyor efendim. 
BAŞKAN - Diğer önerge sahipleri de ittifak ediyorlar değil mi efendim? • 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Evet efen

dim. 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 807 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu maddesine aşağıdaki cümlenin ila
vesini arz ve teklif ederiz. 

"Alacaklı kuruluşlar, borçluya, tebliğ şartı aranmaksızın bu hususu belirten yazılı bildirimde 
bulunur. 

Nurettin Tokdemir Osman Özbek Muzaffer İlhan 
Hatay Konya ' Muğla 

Turhan Tayan Akın Gönen 
Bursa Manisa 

BAŞKAN - Sayın Komisyon Başkanına bir hususu sormak istiyorum. 
"Tebliğ zorunluluğunda bulunmamak kaydıyla bildirimde bulunur" deniliyor. Tebliğ ile bildi

rim arasındaki fark ne; Tebligat Kanunu hükümlerinden kurtulmak için mi bu ifadeyi kullanıyor
sunuz? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt YILMAZ OVALI (Bursa) - 'Tebliğ" 

dersek, Tebligat Kanunu hükümleri uygulanmak zorunda kalacak; bizim gayemiz, bu hususların 
yazılı olarak borçluya bildirilmesi; ama, Tebligat Kanunu şartlarını ararsak, bu kanunu uygulamak 
zorlaşacak. 

BAŞKAN - En aykırısı birinci önergedir. 
Birinci önerge sahiplerinden Sayın Korkutata ve önerge sahipleri; okuttuğumuz ikinci önerge

ye katılıyorsanız, birinci önergeyi işleme koymayacağım. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Korkutata ve arkadaşları, sonradan okunan önergeye katıldıklarını ifade et

tiler; bu sebeple, ikinci önergeyi işleme koyuyorum. 
Komisyon, okuttuğumuz ikinci önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKlLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Prensip 
olarak katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN—Prensip olarak; zaten, başka imkânınız yok. 
Sayın Hükümet?.. 
TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANI REFAİDDİN ŞAHlN (Ordu) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye, zaruret olduğu için prensip olarak katıldı, Sayın Hü
kümet katıldı. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. ' 

Şimdi, 9 uncu maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 9 uncu madde değişiklikle birlikte kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 10. - Bu Kânunda yer almayan diğer hususlar hakkında, T.C. Ziraat Bankası, Tarım 

Kredi Kooperatifleri, Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Ziraî Donatım Kurumu, Toprak 
Mahsulleri Ofisi ile Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün mevzuatı uygulanır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi var mı? Gruplar adına söz talebi yok. 

Kişisel söz talebinde bulunan arkadaşlarımı sırayla okuyorum: Sayın Bütün, Sayın Özbek, Sa
yın Ayhan, Sayın Demir ve Sayın Ergezer. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, grup adına konuşacağım. 
BAŞKAN - Efendim, grup adına söz talebi var mı dedim; üç defa tekrar ettim... 
Sayın grup başkanvekili, grup adına Sayın Ayhan mı konuşacak? 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Evet Sayın Başkan. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - "Yok" dediniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, var. "kişisel görüşmelere geçmeden önce, grup adına konuşacağım" di-. 

yor-
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Ama "yok" dediniz Sayın Başkan. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - "Yok" diyorsunuz, tekrar söz veriyorsunuz. 
BAŞKAN - Sayın Gündüz... 
Buyurun Sayın Ayhan. 
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RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 807 

sıra sayılı çiftçi borçlarıyla ilgili kanun tasarısının 10 uncu maddesi üzerinde, Refah Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum. 

10 uncu maddede, bu kanunda zikredilmeyen hususlarda "borçlu olunan kurumlanıl mevzu
atının uygulanacağı" hükmü getirilmiş olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bir hususu dikkatinize arz etmek ve zabıtlara geçirmek istiyorum, o da 
sudun Bakın, burada -11 inci maddede de var, Sayın Keçeciler de bu konuya dikkati çekti- borcu
nu zamanında ödeyen borçlular var. Yine, vergilerle ilgili zaman zaman af getiriyoruz. Vergi ka
nunlarının müzakeresinde, burada bir vesileyle arz etmiştim; iki yılda bir, vergi affı getirmişiz; yi
ne, sık sık, Sosyal Sigortalar Kurumu prim borçlanyla ilgili af getiriyoruz. Vergi, sosyal sigorta pi
rimi ve alınan kredileri ödeyenler cezalandınlmış oluyor; burada, 2 defa ceza var. -11 inci madde
de de tekrar üzerinde konuşuruz- Fazla ödemişse, onu iade etmiyoruz; vergi kanunlannda da, si
gorta pirimlerinde de aynı şeyi yapıyoruz. Bu, vatandaşın, mükellefiyetini yerine getirmesiyle ilgi
li davranışını bozuyor; yani, sözüne sadık, ahdine vefa eden insanlan cezalandınyoruz. 

Söylemek istediğim şudur: Gerek vergi borcu gerek çiftçiye verdiğimiz kredilerdeki faiz had
lerini, vergileri, taşınabilecek seviyeye indirelim. İkincisi, -bu kredilerin birçoğu batar; bunların, ne 
kadarı geri dönecek bilmiyoruz.- krediyi veren kurumlann, kredi verirken, krediyi verdikleri kişi
lerin ödeme gücünü de dikkate alması lazım; ki, bizim teklifimiz de odur. 

Çiftçinin bir özelliği var; o da, çok düşük gelire sahip olması; yani, Türkiye'nin ortalama mil
lî gelirinin, takriben dörtte biri kadar gelire sahip olmasıdır; memleketin en fakir zümresidir; genel 
olarak yapısı bu. Bu zümre, hem üretim yapsın hem millî ekonomiye katkıda bulunsun hem de ken
di geçinsin diyorsak, o zaman bunlara, sosyal ve iktisadî gayeli transfer yapmamız lazım; bunun da 
manası, çiftçiye faizsiz kredi vermemiz lazım; yani, tarımda üretimi artıracak, teknolojiyi geliştire
cek maksada matuf olarak faizsiz kredi vermemiz lazım. Bakın, bugün batan hayvancılık sektörü
nün arkasında bu yüksek faizler vardır; Batı'lı ülkelerde de böyledir. Faizlerin yüksek olduğu dö
nemlerde, envanter maliyetleri artacağı içirt, besicilikten cayılır, besicilik geriler, bütün üretimde 
olduğu gibi tanmda da netice bu şekilde tecelli eder. Yani, şimdi biz, bu kanun tasarısıyla borcunu 
ödemekte zorluğa düşmüş olan çiftçilerimize destek vermek istiyoruz; ama, bir iki sene sonra bu 
mesele tekrar önümüze gelecek. Tanm kredilerinde takriben yüzde 50'ye ulaşan faizi, çiftçilerimi
zin geri ödemesi mümkün değil; bunun şartlannı hazırlayıp çiftçiye faizsiz kredi vermek lazım. 

1980 öncesinde ve sonrasında bu uygulandı, bu Hükümet zamanında da çiftçilere, birkaç yüz 
milyar lira faizsiz besi kredisi tahsis etme karan alındı. Bu rakam çok yetersiz bir miktardı ve çok 
yetersiz sayıda çiftçi çevresi bu krediye ulaşabildi; yani, bu kaynağı geliştirecek, artıracak, tarım
da gelişmeyi sağlayacak, ödenebilir bir program yapmak gerekmektedir. Aksi takdirde vergi ve, 
kredi borçları konusunda sık sık getirilen af kanunları ve karşılıklı olarak münasebetleri, gelecekte 
daha da zor noktalara götürecektir ekonomiyi. 

Benim söylemek istediklerim bunlardır. Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Esat Bütün?.. Sayın Bütün yok. 
Sayın Özbek, buyurun. 
OSMAN NURİ ÖZBEK (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; saygılarımı arz ede

rek sözlerime başlamak istiyorum. 
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Aşağı yukarı her madde üzerinde -bütün arkadaşlar, bütün gruplar- birleşmiş vaziyetteyiz; bir 

çiftçi lideri olarak bu durumdan gurur duyuyorum, teşekkür ediyorum. 
10 uncu madde üzerinde ifâde etmek istediğim husus şudur : Burada, kanunda aklımıza gel

meyen, uygulanması gereken bir konu varsa, alacaklı olan kurumların kendi mevzuatı içinde konu
nun çözülmesi açısından bu madde yerindedir; bunu arz etmek üzere söz aldım. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum Sayın Özbek. 

Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Ayhan?.. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Vazgeçtim Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Demir, söz talebinde bulunmuştunuz; buyurun. 
HALÎL DEMİR (Aksaray) - 1 0 uncu maddeyle ilgili olarak, kişisel görüşlerimi sunuyorum ve 

sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Burada, Meclisin uygulamalarda çıkacak yanlışlıkları veyahut da zorluklan ortadan kaldıracak 

maddeyi belki görememiş olması doğaldır. Burada da, bürokratlara Ve ilgili yöneticilere fırsat ve
rilmiş oluyor. • . ' * ' ' • • ' . . 

Tasarının bu maddesinin, gerçekten, uygun olduğuna inanıyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Demir. 

Madde üzerindeki müzakereler tamamlandı. 

Maddeyle ilgili önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde, okunduğu şek

liyle kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 11. - Bu Kanunun ikinci maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki hesaplarına çiftçiler 

tarafından, kredilerin alındığı tarihten bu kanunun yayın tarihine kadar geçen süre içinde borçlarına 
mahsuben ödenmiş paralar bu kanun uygulamasında, çiftçilere ödenecek miktarlardan düşülür. 

: Mahsuben ödenmiş paralar bu kanun gereği çiftçilerin ödemesi gereken miktardan fazla ise 
çiftçilere bu fazlalık geri iade edilmez. 

BAŞKAN - Zannediyorum, burada bir hata var; tab hatası olabilir, dikte hatası olabilir. Zaten 
, "iade" geri verme demektir; "geri iade olunmaz" ifadesi yanlıştır. Dolayısıyla, bu "geri" kelimesi

ni buradan çıkarıyoruz ve binnetice, en son satırdan itibaren "Mahsuben ödenmiş paralar bu kanun 
gereği çiftçilerin ödemesi gereken miktardan fazla ise, çiftçilere bu fazlalık iade edilmez" şeklinde 
düzeltilmiş oluyor. 

Sayın Komisyon?., 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Uygundur 

efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. , 
TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERİ BAKANI REFAtDDlN ŞAHtN (Ordu) - Uygundur efen-

• dim. ' . 

BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılıyor; doğrusu budur. 
Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Zeki Ünal konuşacak. 
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Gruplar adına başka söz talebi varsa, kaydını alacağız. 

Kişisel söz talebinde bulunan sayın üye var mı? Sayın Bütün, Sayın Özbek, Sayın Demir, Sa
yın Ayhan ve Sayın Kapusuz var. 

Sayın Zeki Ünal, buyurun. > 

RP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 807 sı
ra sayılı çiftçilerin bazı kurum ve kuruluşlara olan birkısım borç faizlerinin silinmesiyle ilgili ka
nun tasarısının 11 inci maddesi üzerindeki görüşlerimizi arz etmek üzere, Refah Partisi Grubu adı
na söz almış bulunuyorum; bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu maddeyle "görüşülen yasa tasarısının 2 nci maddesinin (a) ve (b) 
bendlerindeki hesaplarına çiftçiler tarafından, kredilerin alındığı tarihten bu kanunun yayın tarihi
ne kadar geçen süre içerisinde borçlarına mahsuben ödenmiş paraların bu kanun uygulanmasında, 
çiftçilerce ödenecek miktarlardan düşüleceği" hükme bağlanmaktadır. Bunun, yasa tasarısının ru
huna uygun olduğunu bu arada ifade ediyoruz; ancak, bu yasa tasarısının genelini dikkate aldığı
mız zaman, önemli ölçüde derde deva olmadığını görmekteyiz. Bizce önemli olan, çiftçileri borç
larım ödeyemez hale getiren olumsuz şartların ortadan kaldırılmasıdır. Aksi halde, periyodik ola
rak buna benzer af tasarılannın gelmesi her zaman için kaçınılmaz olur. 

Değerli arkadaşlarım, bunun da köklü çözümü, tarım kesiminin desteklenmesidir. Tarım kesi
minin, gayri safı millî hâsıladan aldığı pay çok düşüktür. Bilindiği üzere nüfusumuzun yüzde 45'i 
köylerde yaşamaktadır; ama, millî gelirden aldığı pay yüzde 13vtür. 1995 yılında bu rakam hedef
lenmiştir. Bunun anlamı, 60 milyon insanımızın karnını doyurmaya çalışan köylüler, millî gelirin 
ancak sekizde birini alabildikleridir. Bu yıl millî gelirde bir azalma olmuş ve fert başına 2 192 do
lara inmiştir. Bu durumda, millî gelirimiz 130 milyar dolar olmaktadır. Bunun sekizde biri 16 mil
yar dolardır. 16 milyar doları 27 milyona böldüğümüz zaman, fert başına düşen, 590 dolar civarın
da olur ki, bu, kırsal kesimdeki insanlarımızın.fakirleştiğini göstermektedir. Ayrıca, alt gelir grup
larındaki insanımızın geliri bundan daha düşüktür. Onun için, çiftçilerimizin desteklenmesi gerek
mektedir. « 

Kaldı ki, tarımsal girdilerdeki aşirı fiyat artışları, çiftçimizi, köylümüzü, üreticimizi ezmiştir, 
özellikle gübredeki fiyat artışları, çiftçilerimizi gübre kullanamaz hale sokmuştur. 1994 başında 
amonyumnitratın kilogramı 1 650 lira iken, 1995 başında 7 100 lira olmuştur; artış yüzde 330'dur. 
Enflasyonun yüzde 150 olduğunu dikkate aldığınız zaman, bu rakamın fevkalade yüksek olduğu
nu anlarız. DAP dediğimiz gübre, 1994 yılında 3 200 lira iken, 1995 başında 11 900 lira olmuştur; 
artış yüzde 272'dir; yüzde 30'luk sübvansiyon da, paralar zamanında ödenmediği için, pek fayda
lı olamamıştır. Daha önceleri, sübvansiyon, gübre sanayicisine veya dağıtıcısına ödenirken, 14 Ey
lül 1994 tarihinden sonra çiftçiye ödenmesi kararlaştırılmıştır. Esasında, direkt çiftçiye ödenmesi 
belki en uygun yoldur; ama, tatbikatta yürümemiştir; çünkü, çiftçilerimiz bayilerde sübvanse edil
meyen çok yüksek fiyatlarla karşılaşmış ve gübre satın almaları zorlaşmıştır. 

Çiftçi, Ziraat Bankasına gübre faturasını ibraz ettiği zaman, yüzde 301luk destekleme parasını 
peşin alabilmiş olsaydı, sorun kalmayacaktı; maalesef, sübvansiyonlar aylar sonra ödenebilmekte
dir. Örnek vermek gerekirse, çiftçilerin ilaç iadelerinden 300 milyar lira, süt teşvik primlerinden 
1,3 trilyon lira, kırmızı et teşvik primlerinden 100 milyar lira alacağı bulunmaktadır. Bunların kısa 
zamanda ödenmesi gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, tarımsal kredi plasmanlarının yeterli olduğunu söylemek zordur. 1994 
yılında 100 trilyonluk bir plasman aynlmıştır; ancak, öyle zannediyorum ki, bunun yüzde 25 veya 
30'u realize edilebilmiştir; bu miktar fevkalade azdır. 
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1994 yılı enflasyonu yüzde 150 olmasına rağmen, son günlerde yapılan Krediler Yüksek Ku

rulu toplantı sonuçlarının basına yansıyan şekline göre, tarımsal kredilerin tek kaynağı olan Türki
ye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 1995 yılı tarımsal krediler plasman tutarının artış oranı yüzde 
37,9'dur. Bu durum, çiftçilerin 1994 yılı sonbaharında olduğu gibi, 1995 yılında da daha az gübre, 
daha az iyi tohumluk satın alacaklarını ve daha az yatırım yapabileceklerini, dolayısıyla gelirleri
nin azalarak hayat standartlarının düşeceğini şimdiden göstermektedir. 

Özellikle çiftçilere ödenen tarımsal plasmanlar artırılmalı, tarım kredi kooperatiflerinde şahıs 
başına açılan tarımsal kredi miktanyla Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından çiftçilere açılan 
kefalet kredisi limiti en az 200'er milyon liraya çıkarılmalıdır. En önemlisi de, Ziraat Bankasının, 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlanmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu af yasa tasarısıyla birlikte, çiftçilerimizin finansal sorunlarını çöz
mek, sürekli, kalıcı, etkili bazı idarî, malî ve hukukî önlemler alınması halinde, ancak netice vere
cektir. Tarım sektörünün içerisinde bulunduğu bu sıkıntıdan kurtarılmasını Hükümetten istiyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Ünal, teşekkür ediyorum. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Bütün?.. Yok. @ 

Sayın Özbek, buyurun. 
OSMAN NURl ÖZBEK (Konya) - Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; saygılarımı arz edi

yorum. 
Bu madde, uygulamadaki maddeler içerisinde, en son madde olarak önem taşıyor. Şöyle ki, 

kredi alan arkadaşlarımız, zaman zaman, bu borçlarına mahsuben para ödemişlerdir; ama, borçlan 
bitmemiştir; bu kanundan istifade edeceklerdir; ancak, geçmişte şöyle bir bir hadise oldu: -bunu, 
hiç unutmuyorum- Çorum tarafından 4.-5 çiftçi geldi. Bir köyde, beher çiftçiye, 8 inek, 12 inek, 
20 inek vermişler; iki sene ödememek suretiyle vermişler; yalnız, faiz ödeyecekler, ondan sonra da 
beş sene taksitle ödeyecekler. Hayvanlan almışlar, hayvaıilann doğumu olmuş, sütlerini satacak 
yer bulamamışlar; sütünü satamadığı için para alamamış, hayvanım besleyemcmiş. Ziraat Bankası 
iki sene sonunda faiz istemiş; ödeyememişler; üçüncü sene hayvanlannı satmışlar; 10 milyon lira
ya hayvan alan arkadaş, hayvanlan zayıfladığı için, damızlıktan çıktığı için, kasaplık olarak 8 mil
yon liraya satmış, götürmüş bankaya. 10 milyon liraya, borçlanarak aldığı hayvanları 8 milyon li
ra bedelle satmış, "işte, hayvanımı da sattım, işim bitti" diye bir daha uğramamış. Halbuki, orada, 
iki senelik faiz birikmiş, iki senenin sonunda 20 milyon lira olmuş, üçüncü senenin sonunda 30 mil
yon lira olmuş; Ziraat Bankası 8 milyon lira tahsilat yapmış; borç devam ediyor. Geldiler, Sayın 
Lutfullah Kayalar Tarım Bakanıydı, aldım götürdüm; çözemedi; Sayın Akbulut'a gittik; çözeme
diler. sekiz sene oldu, onlar, halen duruyor. Ö arada "aman, traktörümüz haczoldu, satılmasın. 300 
dönümlük toprağımız var, ekin ektik; bunların satışına kadar bize müsaade edin" dediler. Müsaade 
edildi, ürünlerini sattılar, götürdüler 10 milyon lira daha yerdiler; toplam 18 milyon lira ödediler. 
Ondan sonra, bir şey alamadılar. 

Dolayısıyla, bu şekilde, arada, borcuna mahsuben, banka yahut kooperatife para vermiş olan 
çiftçiler, başlangıçta aldıklan 10 milyon lira üzerine, 10 milyon lira da faiz ödeyip, borçtan kurtul
ması gerekirken, 18 milyon lira ödediği {ıalde, daha 70 milyon lira borcu kalmış. Şimdi, 2 milyon 
lira ödeyecek, geri kalanını Hazine çekecek; ama, bir kısmı, o 10 milyon lira yerine, 3 etapta 25 
milyon lira ödemiş. Şimdi, tasarının bu maddesine göre, 10 milyon liranın 10 milyon lira faiziyle, 
20 milyon liradan kurtulurken, ödediği 25 milyon lira olduğu için, o 5 milyon lirasını geri alama
yacak, geri kalan borçlan Hazine tarafından karşılanacaktır. Bu madde, bunun için konulmuştur; 
yerinde bir maddedir. 
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Takdirlerinize arz ediyorum; saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - İktidar son anda hızlandı!.. 

BAŞKAN - Sayın Özbek, teşekkür ediyorum. 

Şahsı adına, Sayın Demir; buyurun efendim. 

• HALİL DEMİR (Aksaray) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan tasarının 
11 inci maddesiyle ilgili olarak, şahsım adına söz almış bulunuyorum. 

11 inci maddede, iyi niyetli, gerçekten ödemek isteyen; fakat, ödeme zorluğu çeken ve pey
derpey de, gücünün yettiğince devlete olan borcunu kısmen de ödeyen çiftçilere, Hükümetin ve 
devletin, hatta Meclisin bir jesti olarak görüyorum ve çiftçilerimiz içi hayırlı, uğurlu olsun diyor; 
hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

Maddeyle ilgili İ2 önerge vardır; önce, geliş sırasına göre okutuyorum, sonra, aykırılığına gö
re işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkalığına 

Görüşülmekte olan 807 sıra sayılı kanun tasarısının 11 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli Mehmet Keçeciler Mahmut Oltan Sungurlu 
Manisa Konya Gümüşhane 

Halil İbrahim Özsoy M.Rauf Ertekin 
Afyon Kütahya 

Madde 11. - Bu kanunun 2 nci maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki hesaplarına çiftçiler tarar 
fından, kredilerin alındığı tarihten bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre içinde borçlanna 
mahsuben ödenmiş paralar, bu kanun gereği çiftçilerin ödemesi gereken miktardan fazla ise, çift
çilere bu fazlalık iade edilir. 

Gerekçe: Borcunu zamanında ödeyen çiftçi cezalandırılmaktan kurtarılmış olacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Müzakeresi devam eden 807 sıra sayılı çiftçi borçları kanun tasarısının 11 inci maddesinde, 
metin sonundaki "edilmez" kelimesinin "edilir" şeklinde değiştirilmesini arz ederim. 

Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip Salih Kapusuz 
Sakarya Konya Kayseri 

Hüseyin Erdal Mustafa Ünaldı Şaban Bayrak 
Yozgat Konya Kayseri 

Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 
BAŞKAN - Şimdi, aykırı önergeyi okutup işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 807 sıra sayılı kanun tasarısının 11 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
(Manisa) ve arkadaşları 
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Madde 11. - Bu kanunun 2 nci maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki hesaplarına çiftçiler tara-

fından, kredilerin alındığı tarihten bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre içinde borçlanna 
mahsuben ödenmiş paralar, bu Kanun gereği çiftçilerin ödemesi gereken miktardan fazla ise, çift
çilere bu fazlalık iade edilir. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Katılmıyoruz Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmadı. Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Müzakeresi devam eden 807 sıra sayılı çiftçi borçları kanun tasarısının 11 inci maddesinde, 
metih sonundaki "edilmez" kelimesinin "edilir" şeklinde değiştirilmesini arz ederiz. 

Cevat Ayhan 
(Sakarya) ve arkadaşları 

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

ki önergenin benzeri; katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Katılmıyoruz Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN -• Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmadı. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Önerge üzerinde söz istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 807 sı

ra sayılı çiftçi borçlarıyla ilgili kanun tasansının 11 nci maddesiyle ilgili olarak vermiş olduğumuz 
bir Önerge hakkında söz almış bulunuyorum. 

Bu maddede, biraz evvelki konuşmamda da arz ettiğim gibi, borçlu çiftçiler tarafından mah
suben ödenmiş paraların, bu kanun tasarısıyla getirilen hükümlere göre, ödenmesi gereken miktar
dan fazla olması halinde, bu fazlalığın iade edilmeyeceği hükmü getirilmiştir. Biz, önergemizde, bu 
fazlalığın iade edilmesini sağlayacak bir hüküm teklif ediyoruz. Bu hüküm, aslında adaletin gere
ğidir. Borcunun tamamını ödeyememiş; ama, gayret etmiş, ödeme gayreti içinde olmuş, bulduğu
nu getirmiş vermiş. Şimdi, borç faizleriyle ilgili bir af kanunu getiriyorsunuz, fazla ödemiş olana 
iade etmiyorsunuz; bu bir haksızlıktır ve biraz evvelki konuşmamda da izah ettiğim gibi, vergide, 
sosyal sigorta primlerinde, bu tip kredilerde, sık sık getirdiğiniz af kanunları, vatandaşı, borcunu 
ödememeye, mükellefiyetini yerine getirmemeye teşviktir; ama, hiç olmazsa, bu, fazlalıkları iade 
prensibini getirirseniz, ödemede zorluk çekenler "ödeyeyim, gayret edeyim, eğer fazla ödemişsem, 
af kanunu gelirse bana iade ederler; fazla ödememişsem, zaten borcumu ödemiş olurum" diye dü
şünür. Bu, adalet noktasında, her iki taraf için de; yani, alacaklı için de borçlu için de hakkaniyete 
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uygun bir prensiptir; bunun için teklif ettik. Yani, bu tip kanunlarda, bu tip meselelerde, adaleti ve 
hakkı korumanın esas olması lazım. Aksi takdirde, daima, iyi niyetlileri, fedakârları, gayretlileri ez
miş oluruz ki, o da -Allah korusun- toplumda, ahlakî çözülmeye, haksızlıkların yaygınlaşmasına se
bep olur, toplum da toptan çöker. 

Bizim teklifimiz, bu alacaklı olan kurumlara mühim bir meblağ da getirmez, çok büyük bir 
miktar da tutmayacaktır; kurumlar için kabili ihmal mertebededir; ama, vatandaş için mühimdir, 
adaletin de iktizasıdır. 

Arz ederim; hürmetle selamlarım. 
BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde okunduğu şekliy

le kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 12. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?..,Yok. 
Kişisel söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad

de, okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 13. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ünaldı; 'buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, ben de şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN-Peki efendim. 
RP GRUBU ADINA MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

tasarının son maddesi üzerinde, Grubumuzun ve şahsımın görüşlerini arz etmek üzere söz almış bu
lunuyorum; önce, Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

1992'de de bir af çıkarılmıştı ye o kanunda, çiftçilerin 5 milyon liraya kadar olan borçlarının 
affedileceği telaffuz edilmişti; ama, çıkarılan kanundan vatandaşlar istifade edemediler; çünkü, ka
nun üzerine bazı genelgeler, sınırlayıcı hükümler getirildi, 5 milyonluk miktar 200 bin liraya kadar 
düştü. Gittiğimiz her yerde çiftçilerden bu şikâyetleri dinledik; yani, Hükümet yürütür demekle iş 
bitmiyor, Hükümet yürütmüyor demek ki. 

Bu madde de yürütme maddesi olduğu için bu konuyu hatırlatmak üzere söz almış bulunuyo-. 
rum. Dileğimiz, Hükümetin yürütücü olmasıdır; 1992'de olduğu gibi, engeller çıkarmamasıdır. 

Çiftçi, 199l'de, seçimlerde kandırılmış, aldatılmıştır; ondan dolayı üzgündür; gübre, mazot ve 
ilaç fiyatları, bunlar üzerine konulmuş; çok ağır zamlardan yılmıştır, yeniden bir hayal kırıklığına 
uğrayacak durumda değildir; bunu özellikle vurgulamak istiyorum. İşte, tasarıyı Meclis olarak önü
nüze koyduk; sonuncu maddeyi de inşallah oylayarak tasarıyı kanun haline getireceğiz; ama, so
nuçta, uygulayıcısı Hükümet olacaktır. Hükümet, bu Kanun hükümlerini yürütür; eğer yürütmez
se, millet de bu Hükümeti yürütür; bunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. 
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Konunun Grup olarak takipçisi olacağımızı ihtar ediyor, saygılar sunuyorum. (RP sıralarından 

alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ünaldı, teşekkür ediyorum. 

Sayın Kapusuz, kişisel söz talebinde bulunmuştunuz; buyurun efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Yasalaşmakta olan, 807 sıra sayılı tasarının son maddesi... 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Bakanlar Kurulu yürütmez. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bu yürütme, elbette, Bakanlar Kurulunun bir yükümlülüğü 

ye görevidir. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)-Yani, yürütmesin mi diyorsunuz?!. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Galiba, Sayın Başbakan teşrif edince, arkadaşlarımızın neşe

si de yerine geldi; sağ olsun. Kimin yürüteceği konusunda aşağıdan karar da vermeye başladılar; 
fakat, bir hususu hatırlatmak istiyorum: Bugüne kadar, Hükümetin yürütemediği bu işlerden dola
yı, kanaatim odur ki, bu milllet, bu Hükümeti yürütecek herhalde; oraya doğru gidiyoruz. 

ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) - İkinci baskı. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Nereden bildin?! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet... 
Değerli arkadaşlar, 918 bin çiftçimizi ilgilendiren bu tasarı, Hazineye yaklaşık 4,3 trilyonluk 

bir yük getiriyor. Böyle bir dönemde, elbette, bugüne kadar yapılan yanlışlıkların tabiî sonucu ola
rak böyle bir yükümlülüğün altına giren Hükümet, mutlaka, bu konuda, gereğini yerine getirmek
le karşı karşıya kaldığı bir zorunluluğu yerine getiriyor. Dolayısıyla, bir defa daha, bu alanda aynı 
konuma düşmemek için, çiftçilerimizin borçlarını ödeyemeyeceği konuma düşmemeleri konusun
da doğru politikalar üreterek, doğru adımlar atarak -ki ben, özellikle, bakanlarımızın da burada bu
lunuyor olmalarından dolayı, yine hatırlatmak istiyorum; yarın, taban fiyat açıklayacaksınız. Bu ta
ban fiyat, bu çiftçiyi yine size mahkûm etmesin, yine af dilenmek için, borçlarını ödemek için sı
kıntıya düşmesin- bu girdilerin yükselen fiyatları karşısında, ürünlerin para eder değerde olabilme
si için, ellerinizi vicdanınıza koyarak davranın diyorum; çünkü, bu sene, 1995 yılında, gübreye en 
çok ihtiyaç duyulduğu bir günde, sırf koordinesizlikten, beceriksizlikten, meseleyi yakın takibe alıp 
çözme niyetindeki çaba eksikliğinizden dolayı, ne oldu; maalesef, bugün, herkes kapı kapı gübre 
dileniyor. 

Bunun mesulü kim; sizsiniz; yani, bu kanun maddesinin "Bakanlar Kurulu yürütür" demesi 
yetmiyor; bu işe sahip olmak lazım. Kanunda "Bakanlar Kurulu yürütür" diyor; ama, bunun sorum
lusu olan bakanlar, ki, bugün İstanbul Gübre Sanayiinin, KİT Komisyonu olarak, değerlendirme 
çalışmalarını, hesap çalışmalarını yaparken, gördüğümüz tablo şu: İstanbul Gübre Sanayii, Sanayi 
Bakanlığına bağlı; gübreyle alakası ne? 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Koalisyonun taksimatı. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet, arkadaşımızın da söylediği gibi, sırf Koalisyonda, be

lirli bir kanadı tatmin etmek için, asıl ilgi alanında bulunduğu Tarım Bakanlığından kopuk olması
nın tabiî bir sonucu olarak ve Sanayi Bakanlığının, çiftçinin meselelerini yakın takipte olamama
sından dolayı, sonuç itibariyle, ne olmuştur; işte, millet gübresiz kalmıştır. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sanayi Bakanlığı, gübreyi üretir, dağıtmaz; yanlış biliyorsu
nuz. 
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SALİH KAPUSUZ (Devamla) - O zaman, Sayın Gökalp, İstanbul Gübre Sanayiinin hangi ba

kanlığa bağlı olduğunu ve bir de ne ürettiğini öğren; öyle haliniz var madem... Biz size ne söylü
yoruz; diyoruz ki, İstanbul Gübre Sanayii nereye bağlı; Sanayi Bakanlığına bağlı... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Yeni mi bağlandı, yeni mi... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet, bu Koalisyon döneminde bağlandı... (DYP sıralarından 

"Hayır" sesleri) Evet... 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, siz, sözünüzü toparlar mısınız efendim. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla)-Toparlıyorum, Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlar, bugünkü gübre rezaleti konusunu siz de biliyorsunuz. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Gübrenin (a)'sını biliyor musun da konuşuyorsun... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Gübrede (a) yok bey, (g) var. 
Dolayısıyla, özellikle, bundan sonraki adımlar atılırken, kararlar verilirken, bu sıkıntıyı bu 

çiftçiye bir daha yaşatmamak için -Köylünün, çiftçinin, orman köylüsünün yaşadığı şartlar bellidir-

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, tamamlar mısınız... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla)-Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
... bu konuda önderlik yapanların, görevlerinde daha dikkatli olmasını diliyor, bu çıkan af ya

sasının hem son hem de hayırlı olmasını, hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, teşekkür ediyorum. (DYP sıralarından "Oyunuz nedir?" sesleri) 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Oyumuz müspet. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, oyumun rengini belirtmek üzere söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Genç, şu anda, biz, maddeyi görüşüyoruz, biliyorsunuz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, tümü üzerinde...Efendim, şimdi değil, tümü bittikten son

ra söz istiyorum. 
BAŞKAN - Tümü bittikten sonra da zaten size söz vermem mümkün değil. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Size çok zorluk veriyorum ya! , 
BAŞKAN - Sayın Genç, maddeyi görüşüyoruz; size, oyunuzun rengini belirtmeniz için söz 

vermem mümkün değil. Sizin ifadenizi esas alırsak, tümü bittiyse, zaten, yine söz vermem müm
kün değil; bekleyin biraz. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Şimdi, tümünü oylayacağım... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, tasarının tümü üzerinde söz istemiştim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, oraya çıkma hakkı yok. 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Genç, milletvekilliği sıfatını kullanıyor. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, İçtüzükte açık hüküm var... 
BAŞKAN - Sayın Genç... Sayın Genç, bir şey soruyorum size; lehte mi konuşacaksınız aleyh

te mi? 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Lehte konuşacağım efendim. 
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BAŞKAN - Onu soramayayım mı, Sayın Genç... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; elbette ki, öncelikle, 
bir milletvekilliği sıfatı olması dolayısıyla herkes bu salondadır; ama, belirli makamda bulunan in
sanlara, îçzüğün getirdiği birtakım kısıtlamalar var. Ben, bu kanun tasarısını getiren arkadaşlara te
şekkür ediyorum; yalnız, benim seçim bölgeme pek faydası yok. 

Sayın Başbakanımızdan, burada, daha önce, yazılı bir istekte bulunmuştum. Erzincan depre
mi nedeniyle, ErzincanJTunceli ve Gümüşhane esnafına Halk Bankasınca bir kredi verilmişti. Halk 
Bankasının Tunceli'de, verdiği kredi, aslında çok cüzi bir miktar; 5 milyar lira. Erzincan'a da 18 
milyar lira verilmiş; fakat, öyle bir depresyon oldu ki, tabiî, terörün tırmanması dolayısıyla, köyle
rin yüzde 80'i göç etti veya yerlerinden edildi. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, neyle ilgili konuşuyor; bu kanunla bunların ne 
ilgisi var... 

BAŞKAN - Müsaade buyurun efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, bir dinlemesini öğrenin, tahammül edin... 

, BAŞKAI^ - Sayın Genç, siz, kendi sözünüzle kendinizi bağladınız. Biraz önce arkadaşları
mız... . . • , ' ' . . 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, bir dakika; nereye geleceğimi bir dinleyin. Bundan ön
ce konuşan milletvekilleri hikâye anlatırken onlara müdahale etseydiniz ya... Ben nereye gelece
ğim. 

BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun... Bu, çiftçilerle ilgili, Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Devamla)-Evet, çiftçilerle ilgili diyorum işte. 
Şimdi, benim, bu kanun tasarısı vesilesiyle Sayın Başbakan ve Hükümetten bir isteğim var: 

Ercincan depremi nedeniyle, Tunceli, Erzincan ve Gümüşhane'de kredi alan çok cüzi miktarda bir 
esnaf grubumuz var; fakat halkın büyük bir kısmının göç etmesi ve yerinde olmaması dolayısıyla, 
özellikle benim yöremdeki insanlar çok zor duruma düştüler. Çok cüzi de bir miktar. Sayın Başba
kanımızdan bu konuyla ilgili olarak yazılı bir istekte de bulunmuştum. Bunlara, 1993 Haziranında, 
iki yıl vadeli olarak kredi verilmişti. Haziranda kredinin bunların vadesi doluyor. \ 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, Başbakan orada oturuyor, gitsin ona söy
lesin. 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, dur bakalım ne söyleyecek? Konuya gelecek Sayın Genç... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu tasarı, çiftçilerin borçlarının affıyla ilgilidir; ama, Sayın Baş
bakanımız, özellikle Erzincan ve Tunceli'de Halk Bankasından alman kredinin -ki, Tunceli'de 5 
milyar, Erzincan'da 18 milyar lira kredi verilmiş- haziran ayında vadesi doluyor... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başbakan notunu almıştır. 
BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun... Söz süresi 5 dakikadır, müsaade buyurun... 
KAMER GENÇ (Devamla) - ...Bunlar da, bir Hükümet kararnamesiyle ertelenirse memnun 

olurum. < 
Hepinize saygılar sunarım efendim. (RP sıralarından alkışlar[!]) 

BAŞKAN - Sayın Genç, her noktada bulunan insan, söyleyeceği sözün bir gün karşısına çı
kacağını hesap ederek konuşmalıdır. Sizden önce, maddelerle ilgili konuşma yapan milletvekille
rinin, İçtüzüğün 67 nci maddesine uygun konuşmadığını defaatle ve itirazen ifade ettiniz... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Burada konu dışı bir şey var mı şimdi Sayın Başkan? 
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BAŞKAN - ...ve siz çıktınız, rençberlcrle, çiftçilerle hiç alakası olmayan; esnafla ilgili, Sayın 

Başbakanı da burada bulmuşken, taleplerde bulundunuz. 
Söylemek istediğim şudur: Her arkadaşımın, söylediği sözün, bir gün önüne çıkacağım hesap 

ederek konuşmasında fayda vardır. Özellikle, Başkanvekili sorumluluğunu taşıyan bir arkadaşımı
zın bu hususta çok dikkatli davranması lazım. (RP sıralanndan alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Siz kendinize öğüt verin, sizin öğüte ihtiyacınız var o kürsüde 
otururken. 

BAŞKAN - Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ta
sarının tümü, maddelerdeki değişikliklerle birlikte kabul edilmiştir; hayırlı, uğurlu olsun. (Alkışlar) 

Rençperlerimizin bir daha böyle borca maruz kalmamaları için Allah yardımcıları olsun. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Allah onları bu İktidardan kurtarsın!.. 
BAŞKAN - Gündemimize devam edeceğiz; ancak, birleşime, izninizle 15 dakika ara vermek 

istiyorum. Saat 20.50'de toplanmak üzere... 
ALİ ÎBRAHÎM TUTU (Erzincan) - 20.50'ye gittiniz, çok geriye gittiniz, bu kadar gericilik ol

maz!.. ' 
BAŞKAN - Affedersiniz, 22.50'de... Efendim, Başkanlığımdan bir asır geride olanlar var, za

rarı yok, biz iki saat geride olalım... 
Saat 22.50'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati: 2232 
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BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 22.53 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Işılay SAYGIN (İzmir), Kadir BOZKURT (Sinop) 

' .. -—Q. / 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 106 ncı Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyo
rum. 

Sayın Milletvekilleri, müzakerelere devam ediyoruz. 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

16. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 
1/319) (S. Sayısı.58 ve 58'e 1 inci Ek) 

BAŞKAN - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakere ertelenmiştir. 

17.- Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru (1/160) (S. Sayısı: 111) 

BAŞKAN - Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlaya
cağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil, 

Müzakere ertelenmiştir. 

18. - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 
•'1/155) (S. Sayısı: 112) 

BAŞKAN - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakere ertelenmiştir. 

19. - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, 
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Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137,1/181,1/52,1/62) 
(S. Sayısı: 116) 

BAŞKAN - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - Ödünç Para Verme işleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle il
gili tasarının müzakeresi, maddeleri, daha evvel Komisyonca geri alındığından ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - Tarim ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. -

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakere ertelenmiştir. 

22. - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166,1/505) (S. Sayısı: 322) 

BAŞKAN - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili ta
sarının müzakeresine başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakere ertelenmiştir. 

23. - Çanakkale Milletvekili Hamdı Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve Keyfi İşlemle
riyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Madde
lerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılma
sına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337) 

BAŞKAN - (9/11) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun görüşmesine 
başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Görüşme ertelenmiştir. 

24. - Millî Eğitim Balcanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (11577) (S. Sayısı: 375) 

BAŞKAN - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasannm 
müzakeresine başlayacağız. 

- 3 4 9 -



T.B.M.M. B:106 2 7 . 4 . 1 9 9 5 0 : 5 
Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakere ertelenmiştir. 

26. - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 395) 

BAŞKAN - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle İlgili tasarının Müzakeresine başlayacağız. ' 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. j 

Müzakere ertelenmiştir. 

27. - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 507 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404) 

BAŞKAN - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakere ertelenmiştir. 

28. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan 'dan Ülkemize Gelen 
Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hare
ket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgi
li Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulüt, Devlet Eski Bakanları Işın Çe
lebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyiş-
leri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner
gesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9 116) (S. Say ısı: 373) 

BAŞKAN - (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun görüşmesine 
başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Görüşme ertelenmiştir; 

29. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 
İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/574) (S., 
Sayısı: 554) 

BAŞKAN - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayaca-

£ ı z : ,' • • • ' . • • ' 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakere ertelenmiştir. 
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30. - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/616) (S. Sayısı: 606) 

BAŞKAN - Ceza İnfaz Kurumlan İle Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakere ertelenmiştir. 

31. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun. 
Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609) 

BAŞKAN - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili 
tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakere ertelenmiştir. 
32. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(11579) (S. Sayısı: 624) 

BAŞKAN - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Müzakere ertelenmiştir. 
33. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun 

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

BAŞKAN-Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlâve Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle 
ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil.. 
Müzakere ertelenmiştir. 

34. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan .ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat İddialarının Üzeri
ne Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemo-
çin ile Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal Haklarında, Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu (9122) (S. Sayısı: 779) 

BAŞKAN - (9/22) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun görüşmesine 
başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Görüşme ertelenmiştir. 
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35. - Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenmesine, Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plân ve Bütçe komisyonları raporları (1/829) (S. Sayısı: 833) (1) 

BAŞKAN - Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenmesine, Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonlan raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Hazır. 

Hükümet?.. Hazır. . -. . . 
Sayın milletvekilleri, Komisyon Raporu bastırılıp, daha önce, sayın üyelere dağıtılmıştı. 

III . -YOKLAMA 
BAŞKAN - Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım; ancak, bir yokla

ma talebi vardır. 

Sayın Şener, yoklama yapılmasını bu safhada mı istiyorsunuz? 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Şimdi istiyoruz efendim. 
BAŞKAN - Yoklama talebine dair önergeyi okutuyorum: 

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

Abdüllatif Şener Ömer Faruk Ekinci Fethullah Erbaş 
Sivas Ankara Van 

Şaban Bayrak Mehmet Elkatmış Hüseyin Erdal 
Kayseri Nevşehir Yozgat 

Zeki Ünal Ahmet Remzi Hatip Salih Kapusuz 
Karaman Konya Kayseri 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

BAŞKAN - Önergede imzası bulunan sayın üyelerin burada bulunup bulunmadıklarını araya
cağım. 

Abdüllatif Şener?..Burada 
Ömer Faruk Ekinci?.. Burada 
Fethullah Erbaş?.. Burada 
Şaban Bayrak?.. Burada 
Mehmet Elkatmış?.. Burada 
Hüseyin Erdal?.. Burada 
Zeki Ünal?.. Burada • 
Ahmet Remzi Hatip?.. 

CEVAT AYHAN (Sakarya)-Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Ayhan tekabbül etti. 
Salih Kapusuz?.. Burada 

(1) 833 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Mustafa (İnaldı?.. Burada 
BAŞKAN - Şimdi, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur; saat 23.40'a kadar birleşime 

ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 23.19 
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ALTINCI OTURUM 

Açılma Saati: 23.40 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Işılay SAYGIN (İzmir), Kadir BOZKURT (Sinop) 

. — _ @ — ; .. 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 106 ncı Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyo
rum. 

III . -YOKLAMA 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Salonda hazır bulunan sayın üyelerin yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, Divan Üyesi arkadaşımızın isim listesini oturduğu yerden okuması hu

susunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..* Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur. 

Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu hakkındaki gensoru önergesi ile diğer denetim ko
nularını görüşmek için, 2 Mayıs 1995 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati: 00.02 

©.-
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
1. - İçel Milletvekili İstemihan talay'ın, Tarsus SSK Hastanesinin personel ihtiyacına ilişkin 

sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aydın Güven Gürkan'in yazılı cevabı (7/6214) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. İstemihan Talay 

İçel 

Tarsus SSK Hastanesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere 7.8.1993 günü yazılısı ve 15-
16.9.1993 günü sözlüsü yapılan sınavları yaklaşık otuzbir üniversite ye ortaokul mezunu kazanmış 
ancak daha sonra bu sınavlar iptal edilmiştir. İlgililerin Bölge İdare Mahkemesine dava açarak hak
larını yargıda da kazanmalarının üzerinden uzun bir süre geçtiği halde bu güne kadar atanmalan 
gerçekleştirilmemiş ve kendilerine SSK Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından gönderilen bir 
yazıyla Başbakanlık genelgesi uyarınca açıktan, yeniden ve naklen atamalann durdurulduğundan 
bahisle haklarında bir, işlem yapılamayacağı bildirilmiştir. 

Bilindiği gibi yargı kararlannm idare tarafından uygulanmasının geciktirilmesi veya savsak
lanması suç sayılmakta ve aynı zamanda ilgililere tazminat hakkı da doğurmaktadır. 

Yasalara bağlı ve yargıya saygılı olduğuna inandığım Sayın Bakan da; 
1. Kesinleşmiş yargı kararlannın Başbakanlık genelgesinden daha üstün ve geçerli olduğu ko

nusunda benimle aynı kanaati paylaşmakta mıdır? 
2. Yargı kararlarının uygulanması için Başbakanlıktan izin almaya gerek olmadığı düşüncesi^ 

ne katılmakta mıdır? 
3. Bu çerçevede haklan idare mahkemesince de kesinleşmiş olan bu kişilerin en kısa zaman

da göreve başlatılması düşünülmekte midir? 

.:...•... T.C. 
Çaışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.13.0.SGK-0-13-00-01/4205-13039 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 23.3.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6214-13198/48008 sayılı yazınız. 
İçel Milletvekili M. İstemihan Talay tarafından hazırlanan "Sosyal Sigortalar Kurumu Tarsus 

Hastanesinin personel ihtiyacına" ilişkin yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, Sosyal Sigortalar Kurumu Tarsus Hastanesinin personel ihtiyacını karşılamak 
amacıyla 7.8.1993 tarihinde yazılı sınav, 15-16.9.1993 tarihinde ise sözlü sınav yapılarak başarılı 
olanların listesi ilan edilmiştir. 

Ancak, yazılı sınav öncesi sorulann ele geçirildiğinin öğrenilmesi üzerine Sosyal Sigortalar 
Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunca olay soruşturulmuş ve düzenlenen rapor uyarınca; söz-
konusu sınav, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün 11.10.1993 tarih, 736817 sayılı ona
yı ile iptal edilmiştir. 
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Sınavın iptal edilmesi ve başarılı olan bazı adayların yargı yoluna başvurmaları sonucunda, 

bölge idare mahkemesince sınavların iptal kararı için yürütmeyi durdurma karan verilmiştir. Veri
len karar, başvuru sahiplerinin atamalarına ilişkin olmayıp, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Mü
dürlüğünce alınan, sınava giren gruplardan ortaokul ve yüksekokul mezunlannıri sınavının iptaline 
ilişkin kararın yürütülmesinin durdurulması hakkındadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunca, sınavı kazanan adaylara tebligatları yapılıp, sınav kazandı bel
geleri verilerek yargı kararı yerine getirilmiştir. Başbakanlıktan izin alınması, yargı karanmn uy
gulanması hususunda değil açıktan atamaların yapılabilmesi için gereklidir. 

Başbakanlığın 2.5.1994 tarih, 1994/18 sayılı ve 30.1.1995 tarih, 1995/4 sayılı Genelgeleri ile 
kamu kurum ve kumluşlannın açıktan personel alımının durdurulması nedeniyle, yargı kararı ge
reğince sınavı kazandıklan belirlenen adaylann atamaları yapılamamıştır. Atamalann serbest bıra
kılması halinde sınavı kazanan adaylann atamalan en kısa zamanda yapılacaktır. . 

Bilgilerinize arz ederim. Prof. Dr. Aydın Güven Gürkan 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 

2. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Develi Yenice Köyünün kadastro çalışma
larına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç 'in yazılı cevabı (7/6456) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Develi ilçesi, Yenice Köyü ile ilgili aşağıdaki sorulanının Sayın Devlet Bakanı A. 
Baki Ataç tarafından yazılı olarak cevaplandırmasının teminini saygılanmla arz ederim. 

14.3.1995 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Soru: Köy ile ilgili olarak kadastro çalışmalarının durumu nedir? Köy içinde bulunan 21. par

selin tapu kadastroda yer almadığı doğru mudur? 

T.C. 

Devlet Bakanlığı 24.4.1995 

Sayı: B.02.0.012/00581 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 29.3.1995 gün ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6456-13579/49269 sayılı 
yazınız. 

İlgi yazı eki Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz tarafından verilen yazılı soru önergesi hakın-
da hazırlanan cevap aşağıda arz edilmiştir. 

Soru : Kayseri İli Develi İlçesi Yenice Köyünün kadastro çalışmalarının durumu nedir? Köy 
içinde bulunan 21. parsel 'in tapu kadastroda yer almadığı doğru mudur? 

Cevap : Kayseri Develi İlçesine bağlı Yenice Köyünün kadastrosu 11.11.1966 tarihinde 
başlamış 31.12.1966 tarihinde bitirilmiştir. Köyün tamamı 21 parseldir. 

21 nolu parsel, tapulama tespitine itiraz olduğundan, 9.3.1970 tarih, 126 yevmiye ile hükmen 
tescil edilmiştir. Açıkta kalan parsel bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 
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3. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın 'in, Afyon Adalet Sarayına ilişkin sorusu ve Adalet Baka

nı Mehmet Moğultay'in yazılı cevabı (7/6526) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için de
laletlerinizi saygılarımla arz ederim. 28.3.1995 

Dr. Gaffar Yakın 
Afyon 

1. Afyon'a yeni Adalet Sarayı ne zaman yapılacaktır? 
2. Yeni Adalet Sarayı için şimdiye kadar ne kadar harcama yapılmıştır ve ne zaman bitirile

cektir? 

T.C. 
Adalet Bakanı 27.4.1995 
Bakan: 821 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına • ,• 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 5.4.1995 tarihli A.Ol .O.GNS.0.10.00.02-
7/6526-13683/49646 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan ve Afyon Milletvekili Gaffar Yakın tarafından verilen ve yazılı ola
rak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ekte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Adalet Bakanı 
Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru önerge

sinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. , 

Afyon'da yeni Adliye Sarayı yapımı için halen bir çalışma bulunmamaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

, Mehmet Moğultay 
Adalet Bakanı 

G 
0 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
106 NCI BİRLEŞİM 27 . 4 . 1995 PERŞEMBE . Saat : 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

; 2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

.1. — RP Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Ka-
zan'ın, Tek Yanlı Verilen Tavizlerle Türkiye'yi Gümrük Birliğine Sokmaya Çalışarak 
Ülkeyi Ekonomik Bakımdan Tahribe, Siyasî Bakımdan Bağımsızlığını Terke Sürükle
dikleri İddiasıyla Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hakkında Ana
yasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Gensoru Açılmasına 
İlişkin Önergesi (11/41) (Görüşme günü : 2.5.1995) (Salı) 

3 
S E Ç İ M 

; • .- 4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 

SÖZLÜ SORULAR 
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• KANUN. TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

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

2a — 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) 

3. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6,7.1992) 

4. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa*ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı: 116) (Dağıtma tarihi: 6.7.1992) . 

5. — 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) 

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

• X 7. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 8. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Meddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

9. — 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) 

10. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu Raporu (1/576) 
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

11. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

12L, — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 31,12.1993) 

X 13. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet Özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakam 
Lütfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

14. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine ilişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 15.— 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) 

16. —- 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608).(S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

— 3 — 
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17. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 18. — İnsan Haklan Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

19. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka-

* mm Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 20. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat 
İddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına, Sebebiyet Verdikleri 
ve Bu Eylemlerinin Türk Oeza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, 
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Esiki Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Ba
kanı Yusuf Bozlkurt özal Haklarında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına 'İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu 
Raporu (9/22) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 1,3,1995) 

X 21. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

X 22. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

23„ — İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992) 

24. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (Ş. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

25. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

26. — 11 İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S, Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12,1993) 
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27. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair. Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24,4.1992) 

X 28. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi: 16.11.1992) 

X 29. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın; 
özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı: 699) (Dağıtma tarihi : 27.7.1994) 

30. — 18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sa
yılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/815) (S. Sayısı : 763 ve 763'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
24.1.1995; 28.3.1995) 

X 31. — Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan ye 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve 
Tarım, Orman ve Köyişleıii ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) 
(S. Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 14.3.1995) 

X 32. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı : 813) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

33. — Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1 /722) (S. Sa
yısı : 771) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

34. — Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İş
letmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna ve Toprak Mahsul
leri Ofisine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kır
şehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 43 Arkadaşının, Şanlıurfa Milletvekili Seyit Ey-
yüpoğlu'nun, Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve 17 Arkadaşının, Sivas Milletvekili Azi
met Köylüoğlu'nun, Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Şırnak Milletvekili Mah
mut Ahnak'ın, Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzincan Milletvekili Ali İbrahim 
Tutu'nun Aynı Konudaki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/823, 
2/403, 2/447, 2/602, 2/639, 2/813, 2/623, 2/1034, 2/1318) (S. Sayısı : 807) (Dağıtma 
tarihi : 28.3.1995) 

X .35,, — Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenmesine, Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
vo Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Pİan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/829) (S. Sayısı : 833) (Dağıtma tarihi : 24.4.1995) 

. _ - S — 
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36. —.Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

37. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

38. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi: 23.6.1993) 

X 39. — 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) 

40. — 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) 

41. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine ilişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

42. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu ve Sakarya Milletvekili Nevzat 
Ercan'ın 2924 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (2/1099) (S. Sayısı : 754) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

43. — 20.1.1994 Tarihli ve 3963 Sayılı özel Dedektiflik Kanunu ile Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı : 804) (Dağıtma 
tarihi : 28.3.1995) 

44. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Tarihli 
ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin 
Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu'nun, 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teldifi ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/146, 2/604) (S. Sayısı : 788) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

X 45. •_— Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü-
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ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile tzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7,1992) 

46* — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5,1993) 

47. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvefcili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

48., — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

49. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9:6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı icra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı icra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

50i — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

51* — 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 ilişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayıh Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

52. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak' 
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 nci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

— Z — • . 
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ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (Si Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

53, — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S, Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 

54, — Konya Oyası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki-
fetınm Kuruluş ve Görevleri'Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

55, — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı ! 

151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
X 56. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

57, ._ Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) 

X 58̂  — Yedek Suhay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (Ŝ  Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2,11,1992) 

59. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının' Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2,1993) 

60. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6Jİ992) 

61'..-— Türküye 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) 

62. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı: 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

63. — 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 

— 8 — 
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Kânuna Bir Ek vo Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan vo 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S, Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1,1992) 

64. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

65. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
11177 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 : 25î2.1992) 

66. — 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 Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) ((Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

,'67j — 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) 

68. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'ın, 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) 

69. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının. 12.3.1982 
Tarihli vo 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (SÂ Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

70. ~ Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi vo Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

71. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(Sj Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9,1992) 
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72. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21,9.1992) 

73ı— Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

74. —• Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983' Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S£ Sayısı : 137) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

75» — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (Si Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

76. •— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9*1992) 

77. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eİer'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

78. ~ Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Daür Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporıi (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

79. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih vo 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ye Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

80. — İstanbul Milletvekilli İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihî : 
5.10.1992) 
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81. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

82. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

83. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

84. — 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 Rapora (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

85. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

86. — 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) 

87. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorıun Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

88. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

89. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

90. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tariki : 19.11.1992) 
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91. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

92. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna- Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ye Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

93. —Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

94. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

95. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

96. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

97-— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genelkurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1J993) 

98. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

99. — 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) 

100. — 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) 
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101. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

102. — Hatay Milletveküi Mehmet Dönendin, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı:. 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

103. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

104. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönendin, 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) 

105. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

106. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

107, —Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 'Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

108â — İki İî ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

109., —- Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

110, — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
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Teklifi ve 'Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi .:•' 6,4.1993) 

İli1. — Bazı Kurum vo 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) 

112. — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

113. — 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) 

114. -—Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. 
Sayısı: 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

115. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

116. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, İl Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde İnce
lemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi: 20.5.1993) 

117. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (İ/538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi: 1.7.1993) 

118,j — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
22.9.1993) 

119. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
ilk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi vej'a Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 
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120. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener -ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

121, — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993). 

122— Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 

123. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bİr Maddesinin Değiştirilmesi Halkkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

124. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

125. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

126. — Seyfettin Uzıındiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 127. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

128. — Eskişehir Milletvekili t. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma ta
rihi : ,31.12.1993) 

129. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/504) (S. Sayısı: 544) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 
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X 130. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi: 10.2.1994) 

131. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Milî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi: 10.2.1994) 

132. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı iş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirtmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2,1994) 

133. — Sunak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı: 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

134. — §ırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 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) 

135*.— 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) 

136. — 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) 

137. — Türk Silahlı Kuvvetleri özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

138. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Mlilletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmosi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Haldcmda Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 

139. — 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) 

140. — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (Ş. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 
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141. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

142, — 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) 

143j — îg Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

144. — 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) 

145. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı: 610) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

146. — Afyon: Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye. İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

147. — 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) 

148. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

149. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları {1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

150. — 5680 Sayılı Basm Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dah-
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısj : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 
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.151,.— Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

152. — 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) 

153. — Şırnak 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) 

154. —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) 

155. — Bazı Kanunlardaki Cezaların tdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dan 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.İ994) 

156. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

157. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 158. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi :. 
28.3.1994) • • ' . ' • • . . 

159. — 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) 

160. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /479) 
(S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

X 161. — İsparta Milletvekili Ertekin Purutürk'üıi, Ayasofya Cami inin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
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ilgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma Önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994) 

162. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

163. — 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) 

164. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1994) ' 

165. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 17.7.1964 Tarih ye 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo 
ru (2/1004) (S. Sayısı: 655) (Dağıtma tarihi : 16.5.1994) 

166. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlen 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

167. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1997) 

168. — 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 169. — 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) 

170. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; S 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) 

171. — İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 
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.7 
JÜANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE . 

' • • • KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

172. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 
20.6.1994) 

173. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

174. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Rapora (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 
X 175. — Konya Milletvekili Osman Özbek ye 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) 

176. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Rapora (1/746) (S. Sayı
sı : 706) (Dağıtma tarihî : 13.10.1994) 

177. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Rapora (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

178. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişildik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Rapora (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma 
tarihi : 13.10.1994) 

179. — 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 180. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alatuh-
de 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 181. — Türkiye Currihuriyeti 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) 

182. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas* 
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye. Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sa< 
yısı : 718) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 



_ _ ^ . _ _ ^ _ _ _ _ _ v •- , - . ; • ' •' 

KANUN. TASASI YE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER'. •' 

X 183. — 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) 

X 184. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 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) 
X 185. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 

ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Rapora (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 

X 186. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği. Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasamı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı•: 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 187. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Rapora (1/770) (S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 188. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Rapora, (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 189. — 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 190. — 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) 
X 191. —- Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dan- Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994) 
X 192. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 

Bilim . Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı : 730) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 
X 193. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında 

işbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.114994) 
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X 194. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü
zel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/700) 
(S. Sayısı: 732) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

195̂  —- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 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 196. — 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) 

197. — 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 198. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Teknik ve Savunma Sanayii 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 199. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/752) (S. Sayısı : 738) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

X 200. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kızgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 
10 000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/761) (S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi: 22.11.1994) 

201. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S, Sayısı : 745) (Dağıtma ta
rihi : 28.11.1994) 
X 202. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Qımhuriyeti Hükümeti Ara

sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme 
Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi: 1.12.1994) 
X 203. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (I /762) (S. Sayısı: 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 
X 204. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği

şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kaaun Tasarısı ve Bayındırlık, 
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imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753) 
(Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

205. — İstanbul Milletvekili Sa'bri öztürk ve 7 Arkadaşının 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınması Önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

206. — Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık 
ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma tarihi : 10.1.1995) 

207. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatıboğlu ve Cemal Şahin'in; Yük
sek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995) 

208. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile İl özel İdaresi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 759) 
(Dağıtma tarihi : 16.1.1995) 

X. 209. —Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaması've Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/787) (S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

X 210. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/672) (S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 

X 211.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 
Karşılıklı Büyükelçilik Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/674) (S. Sayısı: 766) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) 

X 212. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/697) 
(S. Sayısı :767) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) 

— 23 — 
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X 213. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan .Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş
leri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/699) (S.'Sayısı: 768) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

214. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 14 Arkadaşının; 219 Sayılı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1126) (S. Sa
yısı: 773) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) , 

215. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'mn Sincanlı İlçesinin Adının «Sinanpaşa» 
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/325) 
(S. Sayısı: 774) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) 

216 —İller Bankası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995) 

217. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 

218. — Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı : 778) (Dağıt
ma tarihi : 13.2.1995) 

X 219. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Gö
rev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/1079) (S. Sayısı: 770) (Dağıtma tarihi.: 24.2.1995) 

220. •'—'Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı : 780) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1995) 

X 221. - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1995) 

222. — Yükseköğretim Kurumları-Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Ili§ldn Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765) 
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 16.3:1995) , 

' ' ',.—.,24 — 
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223. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşc'nin T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1340) (S. Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) . 

X 224. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi ': 20.3.1995) . 

X 225. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 226. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 227.— Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) (S. Sayısı : 785) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

228. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 9 Arkadaşının; 30.12.1940 Tarih 
ve 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal
dırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/416) (S. 
Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

229. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı : 790) (Da
ğıtma tarihi: 20.3.1995) 

230. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/822) 
(S. Sayısı : 795) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

231. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/736) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma 
tarihi : 20.3.1995) 

232. ~- Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/714) (S. Sayısı: 799) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

— 2 5 — (106 ncı Birleşim) 
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233. — Edirne Milletvekili Hasan Basri .Eler'in;; 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı 
Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1277) (S. Sayısı : 
800) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

. 234. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan 
Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/564) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 235. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kul
lanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/797) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 24.3.1995) . 

236. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 18 Arkadaşının, 2860 Sayılı Yardım 
Toplama Kanununun 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 38 inci Maddes'ine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/1106) (S. Sayısı : 809) (Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

237. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih 
ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 mcı Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ye İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/637) (S. Sayısı : 810) 
(Dağıtma tarihi : 28,3.1995) 

238. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı,ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/831) (S. Sayısı : 803) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

239. — Orman Kanununda ve Türk Geza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, Antalya Milletvekili Adil Aydın ve 3 Arkadaşının 
6831 Sayılı Orman Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, 
Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 23 Arkadaşının Orman Kanunu ile Türk Ceza Ka
nununun Birer Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, Edirne Milletvekili 
Hasan Basri Eler'in Orman Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları 
(1/775, 2/1147, 2/1155, 2/1156) (S. Sayısı : 806) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

240. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2, Arkadaşının; Her Yılın Mayıs Ayının 
îlk Haftasının Esnaf ve Sanatkârlar Haftası Olarak İlan Edilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1259) (S. Sayısı : 808) 
(Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 
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X 241. — İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korun
masına Dair Roma Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/819) 
(S. Sayısı : 811) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

X 242. — Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesinde De
ğişiklik Yapan ve 1979'da Tadil Edilen Paris Metnine Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/820) (S. Sayısı : 812) (Dağıtma tarM : 29.3.1995) 

243. — 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/840) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma 
tarihi : 29.3.1995) 

244. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Gelibolu Yarımadasının ve Tarihî 
Değerlerinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Gö
re Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1221) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma 
tarihi : 7.4.1995) 

245. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 6 Arkadaşının 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 7 Arkadaşının, 
Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Manisa Mil
letvekili Tevfik Diker'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/697, 2/59, 2/285, 2/686, 2/865) (S. Sayısı : 817) 
(Dağıtma tarihi : 7.4.1995) 

246. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve 9 Arkadaşının Toplu Konut Kanu
nunun 2 nci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1216) 
(S. Sayısı: 818) (Dağıtma tarihi : 18.4.1995) 

(*) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 





Dönem: 19 Yasama Yılı: 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 833) 

Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenmesine, Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmâr, Ulaştırma ve Turizm ve 

Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/829) 

T.C. 
Başbakanlık 9.2.1995 

Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKG/101-486/689 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Ulaştırma Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 

8.2.1995 tarihinde kararlaştırılan "Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklen
mesine, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurul'da öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 
Prof. Dr.Tansu Çiller 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Değişen telekomünikasyon teknolojisinin olanaklarından yararlanmak, iç ve dış malî kaynak 
sağlamak, telekomünikasyon hizmetlerini geliştirmek amacıyla PTT'nin yapısal değişimi zorunlu 
hale gelmiş ve bu amaçla çıkarılan 10.6.1994 tarihli ve 4000 sayılı Kanunla telekomünikasyon hiz
metlerinin posta ve telgraf hizmetlerinden ayrılarak anonim şirket statüsünde bir kuruluş tarafından 
yürütülmesi, şirket hisselerinin % 49'unun devri ve bazı telekomünikasyon hizmetlerinin de özel 
kesime yaptırılması öngörülmüştür. 

Ancak anılan Kanunun 2 nci maddesiyle 406 sayılı Kanuna ilave edilen ek 17 nci madde ile 
ek 18 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları, Kanunda ayrıntılı olarak düzenlenmesi gereken hu
suslarda düzenleme yapılmasının ve bu konularda Ulaştırma Bakanının yetkili kılınmasının yasa
ma yetkisinin devri anlamına geleceği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinin 22.12.1994 tarihli ve 
E. 1994/70. K. 1994/65-2 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. 

Bu Tasarı ile, Anayasa Mahkemesinin söz konusu Kararına uygun olarak, hisse satışında ger
çek ve tüzel kişilere, T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne, bu Genel Müdürlüğün ve Türk Te
lekomünikasyon Anonim Şirketinin çalışanları ile emeklilerinin ve küçük tasarruf sahiplerine ayrı
lacak azami paylar belirtilmekte; Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi hisselerinin % 49'unun 
devir ve satış esaslarının ve ayrıcalıkların uygulama şekillerini belirlemeye, bunlara ilişkin usul ve 
esasları tespite, nihai devir işlemlerini onaylamaya Özelleştirme Yüksek Kurulu yetkili kılınmakta ve 
hisselerin değerinin tespiti ile satış işlemlerinin 4046 sayılı Kanun hükümleri dahilinde Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığınca yürütülüp sonuçlandırılması öngörülmek suretiyle, özelleştirme konusundaki 
temel düzenlemeyi oluşturan 4046 sayılı kanunda belirtilen esaslarla paralellik sağlanmaktadır. 

Aynı şekilde, hisse satışından elde edilen gelirlerle lisans ücretlerinden posta ve telekomüni
kasyon hizmetlerinin geliştirilmesinde kullanılabilecek azami oranlar Kanunda açıkça hükme bağ-



lanarak, bu miktarlar ve kullanım alanlarının Bakanlar Kurulunca belirlenmesi, kalan kısmın ise 
Hazineye devredilmesi öngörülmektedir. 

Ayrıca, işletme lisans ve ruhsatına ilişkin değer tespit ve ihale işlemleri de objektif esaslara 
bağlanmak suretiyle yeniden düzenlenmektedir. 

Diğer taraftan, PTT'nin yeniden yapılanması sırasında hizmetlerin aksamaması için personel
le ilgili geçici bir düzenleme yapılmakta; Ulaştırma Bakanlığı'nın ana hizmet birimlerinden olan 
"Haberleşme Dairesi Başkanlığı" haberleşme hizmetleri ile ilgili görevlerinin artması sebebiyle 
Genel Müdürlüğe dönüştürülmekte ve bu amaçla yeni kadrolar ihdas edilmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Bu madde ile, 406 sayılı Kanunun, Anayasa Mahkemesinin 22.12; 1994 tarihli ve, 

E. 1994/70, K. 1994/65-2 sayılı Kararı ile iptal edilen ek 17 nci maddesi yeniden düzenlenmektedir. 
Maddede Türk Telekomünikasyon A.Ş. hisselerinin en çok % 49'unun devredilebileceği be

lirtilerek, bu hisselerden gerçek ve tüzelkişilere, anılan şirket ve T.C. Posta İşletmesi Genel Müdür
lüğü çalışanları ile emeklilerine, adı geçen Genel müdürlüğe ve küçük tasarruf sahiplerine ayrıla
cak payların oranlan gösterilmektedir. 

Ayrıca, Türk Telekomünikasyon A.Ş. hisselerinin değerinin belirlenmesi ile devir ve satışa 
ilişkin usul ve esasların tespitinde, bu konudaki ihtisası ve özelleştirmeye ilişkin kuralların ayrıntı
lı mevcudiyeti nedeniyle Özelleştirme Yüksek Kurulu; satış işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlan
dırılmasında ise özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkili kılınmaktadır. 

Madde 2. - 406 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen 
ikinci ve üçüncü fıkralarının meydana getirdiği boşluk giderilerek, Türk Telekomünikasyon 
A.Ş.'nin yürüttüğü katma değerli hizmetlerin sermaye şirketlerine gördürülmesinde uyulacak usul 
ve esaslar belirlenmekte, yetkiler ve uygulanacak kurallar daha belirgin hale getirilmektedir. 

Madde 3. - 406 sayılı Kanuna eklenen ek 19 uncu madde ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. 'nin 
hisse satışlarından elde edilen gelirlerin ve lisans ücretlerinin kullanım alanları belirlenmekte ve ek 
20 nci madde ile bu Kanun gereğince yapılacak işlemlerde vergi, resim ve harçtan muafiyet sağ
lanmaktadır. 

Madde 4. - 406 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 5 inci madde ile, geçiş döneminde 
T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. personelinin birbirlerinin 
hizmetlerinde kullanılabilmeleri mümkün kılınmakta ve bu suretle, yeniden yapılanma sırasında 
hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 5. - 4000 sayılı Kanunla telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesinde Ulaştırma 
Bakanlığına bir çok yetkiler tanınmış ve görevler verilmiştir. Ayrıca, 4000 sayılı Kanun muvace
hesinde, haberleşme hizmetleriyle ilgili olarak Bakanlık ilgili kuruluşları, Telsiz Genel Müdürlü
ğü, T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü ola
rak üçe çıkmış, katma değerli hizmetlerin sermaye şirketlerine de gördürülecek olması nedeniyle 
haberleşme sektörü büyümüştür. 

Anılan ilgili kuruluşlar ve telekomünikasyon hizmetlerini yürütecek sermaye şirketleri üzerin
de Ulaştırma Bakanlığının yoğun ve etkin bir şekilde hizmet yürütebilmesi için Bakanlık bünyesin
deki "Haberleşme Dairesi Başkanlığının personel ve yetki bakımından yeniden yapılandırılması 
gerektiğinden, "Haberleşme Dairesi Başkanlığı" Genel Müdürlüğe dönüştürülmektedir. 
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Madde 6. - Bu maddede, 5 inci maddeyle oluşturulan Haberleşme Genel Müdürlüğünün ihti
yacı olan kadrolar ihdas edilmekte ve bir adet kadro iptal edilmektedir. 

Madde 7. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 8. - Yürütme maddesidir. 

Bayındırlık, İmâr, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bayındırlık, İmâr, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 30.3.1995 
Esas No.: 1/829 
Karar No.: 28, 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenmesine, Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" Ulaştırma Bakanı Mehmet 

^Köstepen ve Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı temsilcileri ile PTT Genel Müdürlüğü yetkili
lerinin de iştirakiyle Komisyonumuzun, 30.3.1995 tarihli 6 ncı Birleşiminde incelenip görüşüldü. 

Değişen telekomünikasyon teknolojisinin olanaklarından yararlanmak, iç ve dış malî kaynak 
sağlamak, telekomünikasyon hizmetlerini geliştirmek amacıyla 10.6.1994 tarihli ve 4000 sayılı Ka
nunla telekomünikasyon hizmetlerinin posta ve telgraf hizmetlerinden ayrılarak anonim şirket sta
tüsünde bir kuruluş tarafından yürütülmesi, şirket hisselerinin % 49'unun devri ve bazı telekomü
nikasyon hizmetlerinin de özel kesime yaptırılması öngörülmüştür. 

Ancak anılan Kanun ile 406 Sayılı Kanuna bu amaçla ilave edilen Ek 17 nci madde ile Ek 18 
inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları; 

Kanunda ayrıntılı olarak düzenlenmesi gereken hususlarda düzenleme yapılmamasının ve bu. 
konularda Ulaştırma Bakanının yetkili kılınmasının yasama yetkisinin devri anlamına geleceği 
gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. 

Bu Tasarı ile, Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararına uygun olarak, yeniden düzenleme 
yapılarak, hisse satışlarının kimlere yapılacağı ve payları ayrıntılı şekilde düzenlenmiş, Türk Tele
komünikasyon Anonim Şirketi hisselerinin % 49'unun devir ve satış esaslarını ve ayrıcalıkların uy
gulama şekilleri belirlenerek, bunlara ilişkin usul ve esasları tespit edilmiş ve nihai devir işlemleri
ni onaylamaya Özelleştirme Yüksek Kurulu yetkili kılınarak, özelleştirmedeki temel esasları düzen
leyen 4046 sayılı Kanuna paralellik sağlanmıştır. 

Tasarı ile ayrıca, hisse satışından elde edilen gelirlerle lisans ücretlerinden posta ve telekomü
nikasyon hizmetlerinin geliştirilmesinde kullanılabilecek azami oranlar açıkça hükme bağlanmış, 

İşletme lisans ve ruhsatına ilişkin değer tespit ve ihale işlemleri objektif esaslara bağlanmak 
suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 

Ayrıca PTT'nin yeniden yapılanması sırasında hizmetlerin aksamaması'için personelle ilgili 
geçici bir düzenleme yapılmış, Ulaştırma Bakanlığı'nın ana hizmet birimlerinden olan "Haberleş
me Dairesi Başkanlığı" hizmetlerin artışı nedeniyle, Genel Müdürlüğe dönüştürülmüş ve bu amaç
la da yeni kadrolar ihdas edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında Komisyon Üyeleri; 
- Bu Tasarı ile yapılacak özelleştirmenin asıl amacının posta ve telekomünikasyon hizmetleri

ni daha iyiye götürmek ve bu hizmetleri modernleştirmek olması gerekirken, Tasarının hazineye 
gelir getirecek şekilde düzenlendiği, bu hususun ise özelleştirmenin maksadına ters düşeceği, 
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- Satıştan sonra haberleşmenin gizliliğinin nasıl sağlanacağı, 
- Özelleştirmeden bir maksat da devletin küçülmesi iken Tasan ile yeni kadrolar ihdas edildi

ği, 
Hususlannda tereddütlerini dile getirdiler. 

Ulaştırma Bakanı bu konulan : 
- Anayasa Mahkemesince iptal edilen 4000 sayılı Kanunda bulunan ve iptale gerekçe gösteri

len tüm hususların bu Tasanda giderildiği, 

- Dünyanın ileri gelen pek çok ülkelerinde Posta ve Telefon hizmetlerinin birbirinden ayrıldı-

- Satıştan 20 milyar dolar gibi bir para sağlanacağı, bunun % 10'u kadarının posta hizmetleri
ne ve % 10'u kadanmn da telekomünikasyon hizmetlerine aynlacagı bu paranın küçümsenmeme-
sinin gerekeceği, böylece posta hizmetlerinin de kendi ayağı üzerinde durabileceği, 

- Telekomünikasyon hizmetleri yönünden ülkemizin, dünyada ileri hizmet veren ülkelerden 
biri olduğu, 

- Gümrük Birliğine adım atıldığı bu günlerde bu işin yapılmasının gerektiği, 
- Dünyanın uzay çağına girdiği her türlü teknolojinin her gün değiştiği ve yenilendiği bu çağ

da haberleşmenin gizliliği konusunda konuşmamn uygun olmayacağı, 
- Yeni kadrolara, gerektiğinde Bakanlık içinden atama yapılabileceği, 
Şeklinde yanıtladı. 
Kanun Tasansının tümü üzerinde yapılan leh ve aleyhteki bu görüşlerin dile getirilmesini mü

teakip, Kanun Tasansı Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerin müzakerelerine geçilmesi 
hususu oylanarak çoğunlukla kabul edildi. 

Tasanmn 1 inci Maddesi ile 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa eklenen "Ek Madde 17" 
ve. 2 nci Madde ile Ek 18 inci Maddesine eklenen fıkralar aynen kabul edildi. 

Tasanmn 3 üncü Maddesi ile 406 sayılı Kanuna eklenen Ek Madde 19'un görüşmeleri sırasın
da, üyelerce verilen değişiklik önergesi üzerinde görüşme açıldı. 

Değişiklik önergesinde; Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi hisselerinden elde edilen ge
lirlerin, posta hizmetlerine ve telekomünikasyon hizmetlerine, aynı şekilde lisans ücretlerinden te
lekomünikasyon hizmetlerinin geliştirilmesine ayrılan payın, Tasarıdaki "% 10'una kadar" olan 
miktarın % 10 olarak değiştirilmesi, 

Kalan kısmın da Özelleştirme fonunda toplanması, 
Önerilmekte idi. 
Önerge sahibi sayın Üyeler, yine tereddütlerini dile getirerek önergelerinin kabulünü istediler. 
Ulaştırma Bakanı ise Komisyona bilgi vererek; 
% 10'una kadar bir miktarın konulmasının, bu hizmetler için gerektiği kadar ancak en çok % 

10'u pay alınabilmesini sağlamak amacıyla konduğunu, 
Kalanın Hazineye bırakılmasının da yine ulaştırma ve diğer sahalarda bu para ile yatırım ya

pılabilmesi imkânını sağlamak amacıyla getirildiğini açıkladı. 
Önerge üzerindeki görüşmeleri müteakip önerge oylanarak çoğunlukla reddedildi. 
Tasanmn 3 üncü Maddesiyle 406 sayılı Kanuna eklenen Ek Madde 19 ve Ek Madde 20 ayrı 

ayrı oylanarak hükümetten geldiği şekliyle çoğunlukla kabul edildi. 
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Müteakiben, Tasarının 4 üncü, 5 inci ve Ekli Listeleri ile birlikte 6 ncı ve yürürlük maddesi 
olan 7 nci ile yürütme maddesi olan 8 inci maddeleri de aynen kabul edildi. 

Raporumuz havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkan
lığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Muhammet Kaymak 

Adana 

Üye 
Turgut Tekin 

Adana 
Üye 

Fethi Akkoç 
Bursa 

Üye 
Yusuf Namoğlu 

İstanbul 
(Md. 3 ve 6'ya Muhalifim) 

Üye 
M. Kâzım Dinç 

Kocaeli 

Başkanvekili 
İrfettinAkar 

Muğla 

Üye 
Hüseyin Balyalı 

Balıkesir 
Üye 

Cengiz Alünkaya 
Aydın 

Sözcü 
Bülent Atasayan 

Kocaeli 
(Madde 3 ve 6'ya muhalifim) 

Üye 
Haydar Baylaz 

Bingöl 
Üye 

Cengiz Bulut 
İzmir 

(Md. 3 ve 6'ya Muhalifim) (Md. 3 ve 6'ya Muhalifim) 
Üye 

Sabri Öztürk 
istanbul 

Üye 
Hüseyin Erdal 

Yozgat 
(Şerhim ekte muhalifim) 

Üye 
İsmail Sancak 

İstanbul 

Üye 
Ali Uzun 

Zonguldak 

MUHALEFET ŞERHİ 
Komisyonumuzda görüşülmüş olan Telgraf ve Telefon Kanunu'na bazı ek maddeler eklenme

sine, bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle değişiklik yapılmasına dair Kanun Tasarı
sına aşağıdaki nedenler ile muhalifim. 

1. PTT'nin "T" si olarak isimlendirilen telefon tesisleri stratejik tesis olması nedeni ile tama
mı Devletin hüküm ve tasarrufu altında olması gerekmektedir. 

2. Bu tesislerin satışından elde edilen gelirin yeni yatırımlara ve yeni teknolojilere kullanılma
yıp Hazine'ye irad kaydedilerek Devletin borç ve faiz ödemelerinde kullanılacağından Hükümetin 
ileri sürdüğü özelleştirme amacının dışına çıkmaktadır. Çünkü Hükümet yeni istihdam ve yeni tek
noloji getirecek diye savunmuştur. 

3. Yine Hükümet özelleştirme gerekçesinde Devletin küçüleceğini ileri sürmüş iken, bu tasa
nda masrafı artıran 48 kişilik yeni bir kadro ihdas etmiş olması özelleştirme politikasına ters düş
müştür. Tam tersine masrafları artırıp Devleti büyütmüş oluyor. 

Yukarıdaki nedenlerden dolayı adı geçen tasarıya muhalifim.. 
Hüseyin Erdal 

RP Yozgat Milletvekili 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu - . • • • , , 20.4.1995 
Esas No.: 1/829 
Karar No. : 122 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 9.2.1995 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça önhavalesi gereği sevkedildiği Bayındırlık, 
îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda görüşülmesini müteakip 4.4.1995 tarihinde Komisyo
numuza havale edilen "Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenmesine, Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" Komisyonu
muzun 11.4.1995 tarihinde yaptığı 44 üncü birleşimde Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Bekir {Sa
mi Daçe'nin Başkanlığında, Ulaştırma ve Maliye Bakanlıkları, Devlet Planlama Teşkilatı Müste
şarlığı ve PTT Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Kanuna 10.6.1994 tarihli ve 4000 sayılı Kanun ile 
eklenen Ek-17 ve Ek-18 inci maddeler ile, telekomünikasyon hizmetlerinin, posta ve telgraf hiz
metlerinden ayrılarak anonim şirket statüsünde bir kuruluş tarafından yürütülmesi, şirket hisseleri
nin % 49'unun devri ve bazı telekomünikasyon hizmetlerinin özel sektöre yaptırılması hükme bağ
lanmıştır. 

Ancak, mezkûr Kanunun 2 nci maddesi ile 406 sayılı Kanuna ilave edilen Ek Madde 17 ile Ek 
Madde 18'in 2 nci ve 3 üncü fıkralan, Kanunda ayrıntılı olarak düzenlenmesi gereken hususlarda 
düzenleme yapılmamasının ve bu konularda Ulaştırma Bakanının yetkili kılınmasının yasama yet
kisinin devri anlamına geleceği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinin 24.12.1994 tarihli ve E : 
1994/70, K : 1994/65-2 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda hazırlanan 
Tasarı ile, 

- Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin hisselerinin satışına ilişkin limitlerin belirlenmesi, 

- Hisse değerlerinin belirlenmesi ile satış işlemlerinin yürütülmesi sırasında yetkili kılınan ku
ruluşların tespit edilmesi, 

- Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin yürüttüğü katma değerli hizmetlerin sermaye şirketlerine 
gördürülmesinde uyulacak usul ve esasların belirlenmesi, 

- PTT'nin yeniden yapılanması sırasında hizmetlerin aksamamasını teminen ana hizmet bi
rimlerinde yeni organizasyonların oluşturulması, 

gibi düzenlemeler yapılmaktadır. 

Komisyonumuzda Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde; 
-Anayasa Mahkemesince iptal edilen hususların yeniden düzenlenmesini teminen hazırlanan 

tasarının, bir takım ayrıcalıkları kapsadığı, mal varlığının nasıl değerlendirileceği hususunda açık
lık bulunmadığı, değerinin altında da satış yapılabilmesinin Anayasamızın eşitlik ilkesi ile çelişti
ği, 49 yıllık sürenin sonunda geri alımda ileri sürülen koşulların yerine getirilemeyecek kadar ağır 
olduğu, satışlar nedeniyle ülke güvenliği açısında bazı sorulann ortaya çıkabileceği, hisselerin % 
70'inin Hazineye devredilmesinin uygun olmadığı, şeklindeki görüşleri takiben verilen bir önerge-
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nin kabulü ile; söz konusu Tasarının daha iyi incelenebilmesini teminen bir Alt Komisyon kurul
ması ve bu konunun bütün ayrıntıları ile incelenmesi kararlaştırılmıştır. 

Beş üyeden oluşan Alt Komisyon çalışmaları sonucunda hazırlanan raporda yer alan hususlar 
da dikkate alınmak suretiyle Komisyonumuzda 18.4.1995 tarihinde yapılan 46 ncı birleşimde ko
nu yeniden ele alınarak; 

- işletme ve lisans hizmetleri için verilen 49 yıllık sürenin fazla bulunduğu, 

- Telefon tesislerinin stratejik öneme haiz olduğu ve yabancı tekeline imkân tanıyacak bir sta
tüden kesinlikle kaçınılması gerektiği, 

- Özelleştirmede henüz gerçekleştirilmiş bir uygulamanın bulunmadığı, 

- Başarılı bir uygulama yapılabilmesini teminen Telekomünikasyon hizmetlerinin özelleştiril
mesinden önce kamuoyuna yeterince tanıtılması gerektiği, 

- Çalışma barışının sağlanabilmesi için çalışanlara hisse satışı yapılmasının olumlu karşılan
dığı, 

- A l t Komisyon çalışmaları sonucunda tasarının ülke menfaatlerine en uygun şekilde düzen
lendiği, 

- Gelişmiş teknolojiler nedeniyle telefon hizmetlerinin stratejik önemini büyük ölçüde kaybet
miş bulunduğu, 

gibi görüş ve eleştiriler dile getirilmiştir. 

Yukarıda özetlenmeye çalışılan görüşmeleri takiben tasarı Komisyonumuzca da benimsen
mekle birlikte, tasarının Anayasa Mahkemesinde iptal edilmesi hususu da göz önünde bulunduru
larak, Alt Komisyon çalışmaları sonunda hazırlanan raporda yer alan görüşler doğrultusunda hazır
lanan metnin dikkate alınması suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının; 
Çerçeve 1 inci maddesi ile düzenlenen Ek 17 nci maddesi, devredilecek veya satılacak hisse 

miktarlarının daha belirgin hale getirilmesi ve T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü çalışanları ile 
emeklilerine ve küçük tasarruf sahiplerine hisse satışlarında ayncalık tanınması hususunun eşitlik 
ve hakkaniyet kuralları ile bağdaşmayacağı görüşüyle metinden çıkarılması suretiyle, 

- Çerçeve 2 nci maddesi ile düzenlenen Ek 18 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yeralan dü
zenlemenin teknik mahiyet arzetmesi nedeniyle yönetmelikle belirlenmesinin daha uygun olacağı 
görüşüyle metinden çıkarılması, ayrıca; lisans hizmetlerine ilişkin uygulamanın usul ve esasları 
hakkında çıkarılacak yönetmeliğin Ulaştırma Bakanlığının düzenleme yetkisine girmesi nedeniyle 
Bakanlar Kurulu yerine bu yetkinin Ulaştırma Bakanlığınca kullanılması uygun görüldüğünden 
maddede bu yönde düzenleme yapılması suretiyle, 

- Çerçeve 3 üncü maddesi ile düzenlenen Ek 19 uncu maddesinin posta ve telekomünikasyon 
yatırımlarına daha fazla etkinlik ve dinamizm kazandırmak amacıyla ayrılan payların artırılması ve 
Hazineye devredilen kaynağın borç ödemelerinde kullanılmasını sağlayacak şekilde yeniden dü
zenlenmesi ve Ek 20 nci maddenin aynen muhafaza edilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 4 üncü madde ve bu maddeye bağlı Geçici 5 inci madde ile 5 ve 6 ncı maddeler ve 
yürürlük ile yürütmeye ilişkin 7 ve 8 inci maddeler aynen, 

kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
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Başkan 
İlyas Aktaş 

Samsun 

Bu Rapor Sözcüsü 
Mehmet Gözlükaya 

Denizli 
Üye 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Üye 
Cemalletin Gürbüz 

Amasya 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
M. Nedim Budak 

Ankara 
Üye 

Melih Pabuçcuoğlu 
Balıkesir 

Üye 
Edip Safder Gaydalı 

Bitlis 

Üye 
Mustafa Çiloğlu 

Burdur 
Üye 

A. Adnan Türkoğlu 
Çorum 

Üye 
İsmail Köse 

Erzurum 
Üye 

Gürhan Çelebican 
istanbul 

Üye 
Güneş Taner 

istanbul 

Başkanvekili 
Yılmaz Ovalı 

Bursa 

(imzada bulunamadı) 
Kâtip 

Hayri Doğan 
Antalya 

Üye 
Gaffar Yakın 

Afyon 
Üye 

Bilal Güngör 
Ankara 

(imzada bulunamadı) 
Üye 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 
Üye 

İbrahim Arısoy 
Niğde 
Üye 

Zeki Er gezen 
Biüis 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Üye 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
Muharrem Şemsek 

Çorum 
(imzada bulunamadı) 

Üye 
M. Fevzi Yalçın , 

Eskişehir 
Üye 

Selçuk Maruflu 
istanbul 

Üye 
Mehmet Alp 

Kars 

(Çekinser) 
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Üye 
Abdullah Gül 

Kayseri 
(Muh. Şerhim eklidir) 

; Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 

Üye 
Mustafa Yılmaz 

Malatya 
(Muh. Şerhim eklidir) 

Üye 
Yahya Uslu 

Manisa 

Üye 
Yaşar Topçu 

Sinop 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Koray Aydın 
Trabzon 

Üye 
Osman Develioğlu 

Kayseri 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 

(Muh. Şerhim eklidir) 
Üye 

Münir Doğan Olmeztoprak 

Malatya 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Nevşat Özer 
Muğla 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Hasan Peker 
Tekirdağ 

Üye 

Ural Köklü 
Uşak 

(İmzada Bulunamadı) 
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MUHALEFET ŞERHİ 
Tasarıya aşağıdaki hususlardan dolayı muhalifiz : 
1. Telekomünikasyon tesisleri stratejik tesislerdendir, ülkenin stratejisi yönünden yabancılara 

satılabilme ve devir imkânları ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu yönde verdiğimiz önerge 
reddedilmiştir. 

2. Bu satış ve gerçek değerinin tespiti konusunda çok önemli tartışmalar olmuş ve ilgili Bakan 
istifa etmek durumunda kalmıştır. Yeni bakan atanıp yerine oturmadan ve bu konudaki değerlen
dirmelerini açıklamadan bu tasarı üzerindeki görüşmelerimizin devamı usul bakımından da vatan
daşın güven duygusunun korunması bakımından da yanlıştır. 

3.49 yıllık bu süre teknolojik gelişme hızı çok fazla olan bir sektörde çok uzun bir süredir. Bu 
sürenin kısaltılması konusundaki önergemiz reddedilmiştir. 

4. Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri tamamen ortadan kalkmış değildir. 
5. Komisyon çalışmalarında içtüzüğün 21 inci ve 22 nci maddelerinin ihlaline devam olun

maktadır. 
Muhalefet şerhimizdir. 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı Doç. Dr. Abdullah Gül 
Konya Kayseri 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

KARŞI OY YAZISI 
Plana ve Bütçe Komisyonunun 1/829 esas nolu Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Maddeler 

Eklenmesine Dair Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına ilişkin Ko
misyon kararına aşağıdaki nedenlerle karşıyız. 

1. Anayasa Mahkemesi, 4000 sayılı Yasayı iptal gerekçesinde ek 17 nci madde ile ilgili ola
rak satışa ilişkin usul ve esasları satışa sunulacak hisselerden PTT çalışanları ve emeklilerine, kü
çük tasarruf sahipleri ile Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne ayrılacak payları ve tanınacak ayrıca
lıkları belirlemede yetki genişliğine dikkat çekmiştir. Değerlendirme ve satış yöntemlerinin yasada 
ad olarak değil, ayrıntılı biçimde belirlenmesi gereğine değinmiştir. Şirket hisselerinin değer belir
lenmesi biçimi ve bunların satış ve ihale yöntemleri ile ilgili hususlarda 4046 sayılı Yasaya atıf ya
pılmıştır. 

4046 sayılı Yasanın 18 inci maddesi, özelleştirme programına alınan kuruluşların özelleştiril
mesine ilişkin hangi yöntemlerin uygulanabileceğini ayrıntılı olarak belirtmektedir. 

Değer tespitinde hangi kıstasların dikkate alınacağını, hangi metodların kullanılacağını göster
mektedir. 

Ayrıca yetki devri konusunda değer tespit komisyonları, özel bağımsız ihtisas kuruluşları gibi 
kurumları devreye sokmaktadır. 

Yasadaki bu genel düzenleme her türlü kuruluşun özelleştirilmesi uygulaması düşünülerek ya
pılmıştır. 1/829 esas numaralı tasarı Türk Telekomünikasyon A.Ş. oluşturulması ve bunun özelleş
tirilmesine ilişkindir. Özelleştirme ile ilgili 4046 sayılı Yasadaki her yöntem, özelleşirilecek her 
kuruluşa uygun olmayabilir. Olmayacağı da muhakkaktır. 

PTT gibi ekonomik ve stratejik önemi çok yüksek bir kuruma özelleştirme konusunda özel bir 
yasal düzenleme yapıldığına göre, bu tasarıda T'ye ilişkin değer tespiti, satış ve ihale yöntemleri
nin hangilerinin tercih edildiğinin belirtilmesinde zorunluluk vardır. 

Bu zorunluluk esasında ek 17 nci madde ile atıfta bulunulan 4046 sayılı Yasanın belirlediği 
özelleştirme ilkelerinin de bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Aksi halde bu çok önemli ekono-
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mik ve stratejik kuruluşun özelleştirilmesi sırasında daha sonra telafisi imkânsız sıkıntılar yaşama

mız kaçınılmaz görünmektedir. Açıklık şeffaflık, eşitlik ifadeleri uygulamada anlamını bulmalıdır. 
Bu nedenle tasarıdaki mevcut düzenleme, aynen Anayasa Mahkemesinin bozma tararından 

önceki şeklinde olduğu gibi idareye bu konularda tanınmaması gerektiği belirtilen yetki genişliği
nin aynen tanınarak korunduğu bir durum yaratacaktır. 

Diğer yandan, Hükümetten gelen tasarının 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasında "Emeklilere de 
pay verilmesi" öngörüldüğü halde komisyonda bunun metinden çıkarılması adalet ve hakkaniyet il
kelerine aykırıdır. Üstelik, 4046 Sayılı Yasanın 2 nci maddesinin (E) fıkrası ile belirlenmiş ilkele
rinden olan mülkiyet yaygınlığı, yönetim sorumluluk ve yetkilerini üstlenebilecek ortak grubu te
mini hedefine de uygun düşmediğini belirtmeliyiz. Özelleştirilecek kurumun çalışan ve emeklileri
ne hisse verilmesi, bu hususta onlara ayrıcalıklar tanınması yalnızca o kişilerin menfaatini gözet
mek olarak görülmemelidir. Özelleştirilecek kuruluşu iyi tanıyan, onunla bütünleşmiş kişilerin, ku
ruluşu yönetmede sorumluluk almalarını temin edici bir yöntem mülkiyetin tabana yaygınlaştırıl
masının en güvenilir, en sağlıklı yollarından biri olduğu, eşitsizliği ortadan kaldıracak ilişkinin an
cak bu şekilde kurulacağı unutulmamalıdır. 

2. 406 sayılı Yasanın ek 18 inci maddesine ilave edilmesi düşünülen tasarının 2 nci maddesi
nin 1 inci fıkrasındaki düzenlemeyi irdelersek; 

İşletme lisans ve ruhsatına ilişkin hizmet vermek üzere kurulmuş sermaye şirketlerine".... hiz
metin tanımı ve yeri belirlenmek suretiyle " denilerek tesis ve işletme izni verilmesi, eşitlik ilke
sinin uygulanabilmesini ortadan kaldırabilir. 

Tasarıda mevcut iken, yerel bölgesel ve ülke düzeyinde ruhsat verilmesi hususu doğru bulun
mayarak metinden çıkarılmışsa da "hizmetin tanımı", "yeri" ifadeleri ülke düzeyini kapsamaya uy
gun kavramlardır. Böyle olunca özelleştirmenin ana ilkelerinden birisi olan "Tekelleşmeyi önleme" 
bu düzenleme ile aşılabilecektir. Yabancı tekelin dahi yaratılabilmesi mümkün olabilecektir. 

Teknolojinin çok süratli geliştiği günümüzde özellikle telekominikasyon alanında günlerin, 
ayların önemli olduğu bilinmekte iken tespit edilen 49 yıllık süre bizce fazla abartılıdır. Üstelik, ta
sarıda düzenleme yapılırken verilmiş izinler süre sonunda talep edilmediğinde kendiliğinden sona 
erecektir, denmiştir. Ama, talep edildiğinde ne olacağı belirtilmediğinden aynısürenin 49 yıl daha 
uzatılabilmesine imkân verir bir ifade kullanılmıştır. Oysa, sürenin en çok 49 yıl olması gerçekten 
isteniyorsa bu sürenin hiçbir şekilde uzatılmayacağının, aynı firmanın ve ortaklarının süre uzatı
mı talebinden ya da süre isteminden yararlanamayacağı hükmünün metne konulması gerekmekte
dir. Aksi halde yukarıda da belirttiğimiz tekelleşme olanağının bu sayede de fiilen yaratılması 
mümkün olabilecektir. 

Tasarının 2 nci maddesinin son fıkrasında kamulaştırma yapılmasına olanak veren düzenleme
nin eksik olduğu inancındayız. Şirketlerin yapacağı telekominikasyon tesislerinin kamulaştırma ih
tiyacı ortaya çıkartması halinde idarece kamulaştırma yapılması zorunluluğu içeren düzenlemede 
bu kamulaştırmanın başkaca hangi koşulların oluşması halinde yapılabileceğine ve idareye en azın
dan bu konuda bir taktir hakkı verilmesine ihtiyaç hissedelmemiş olması olabilecek istismara açık 
kapı bırakmaktadır. 

İstimlâk ile ilgili konuda daha açık düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Yatırım 
ve tesis konusunda sınırlama getirilmemesi ve şartlarının açıkça belirlenmemesi halinde % 49 ora
nında özel hisse bulunmasına rağmen, ekonomik değer açısından ve fiilen Telekominikasyon 
A.Ş.'nin faaliyetlerinin kamu tarafından kontrol edilebilmesi pek mümkün olmayacaktır. Ekono
mik değer olarak çok büyük oranlara ulaşabileceği gibi kendiliğinden yatırım yapılan alanlarda, ya
tırım sahiplerine büyük ayrıcalıklar yaratılmasına neden olunabilecektir. 
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3. Tasarının 3 üncü maddesinde Türk Telekominikasyon A.Ş. hisselerinin satışından elde edi
len gelirlerin oranının komisyonda artırılarak belirlenmiş olmasının pratikte hiç bir yaran olmaya
caktır. 

PTT isimli kuruluşu yasa ile ikiye ayırarak Telekominikasyon A.Ş. oluşturup kamu kuruluşu 
hüviyetini % 51 hisse sahibi olmasını temin ederek koruyup özel hukuk tüzelkişisi gibi ticarî faali
yet yaptırdığımıza göre bu kısmın iktisaden ve teknolojik olarak gelişmesinde amaca ulaşabilecek
tir. Ancak, her hangi bir koruma tedbiri almadan kendi ayaklan üzerinde durmasını beklediğimiz 
diğer kısmın satışla elde edilecek gelirden yararlandınlmasmda özenli olmamızda zorunluluk var
dır. Hem, her haliyle kamu kurumu niteliğinde olan posta hizmetlerinin aksamamasını sağlamalı
yız. Hem de iktisadî faaliyet yürütecek olan telikominikasyonu geliştirme hedefine varabilmeliyiz. 

idareye taktir hakkı tanıdığımıza göre, alt sınır belirlememiş olmamız elde edilen gelirin % 
98'e kadannın Hazineye devrine olanak verecektir. Halbuki, bu oranlarda alt sımr belirlememiz ya
pılacağını söylediğimiz katkının oranına netlik getirecektir. Aksi hal, yani mevcut düzenleme böy
le kalırsa posta hizmetlerinin ve telekominikasyon hizmetlerinin geliştirilmesi yönünde yatınm 
yapma niyeti olmadığı gibi bir izlenim ta başta verilmiş olmaktadır. Geriye ise, fıkranın son cüm
lesi ile belirlenen amaç kalmaktadır. Elde edilen gelirlerin borç ödemelerinde kullanılmak üzere 
Hazineye devri. 

Özelleştirme uygulamalanndan elde edilecek gelirlerin genel bütçe harcama ve yatınmlannda 
kullanılmaması ilkesi (4046 sayılı Yasa madde 2) özelleştirme uygulamalannın temel ilkelerinden 
birisidir. 

Bu konu kamuoyunda ve Mecliste uzun süre tartışılmış, özelleştirme gelirlerinin başka amaç
larla kullanılmasının doğru bulunmadığı büyük çoğunlukça kabul edilmiş, dünyadaki özelleştirme 
çalışmalarında da bu hususun önemine dikkat çekilmiştir. Buna rağmen, böyle bir düzenlemeye gi
dilmiş olması ile aslında, kurumu gözden çıkararak, bütçeye gelir elde etmek amacı güdüldüğü an
laşılmaktadır. 

Oysa, buradan elde edilecek kaynağın özelleştirme uygulamalan ile ilgili daha yararlı olabile
cek bir çok alternatifleri mevcut bulunmaktadır. Bunlann düşünülmemiş olması özelleştirmenin te
mel hedeflerine ulaşmada engeller yaratabilecektir. Ülkemizdeki özelleştirme çalışmalanmn bir 
bütün olduğu unutulmamalıdır. 

4. 3 üncü madde ile Ek madde 20'de yapılan düzenleme gelir kaybına neden olabilecektir. Ül
kemizde hertürlü işlemlerde, alış verişlerde uygulanan vergi, resim ve harca alınması alıcıya çok 
ağır koşullar yaratmayacaktır. Gülü seven dikenine katlanır. Çok ciddî kaynak yaratacak müesse
selere talip olanlar bu genel uygulama dışında tutulmamalıdır. 

Tasannın 1 inci maddesinde PTTçalışanlan ve emeklilerine yapılacak indirim ve taksitlendir-
me Anayasanın eşitlik ilkesine aykın bulunurken, bir başka madde de ekonomik açıdan dev sayı
labilecek şirketlere vergi, resim ve harç indirimi yoluyla kıyak yapılmaya çalışılmasını çelişki ola
rak bulduğumuzu belirtmeden geçemeyiz. 

Saygı ile arz ederiz. 
Cemalettin Gürbüz Mustafa Yılmaz 

Amasya Malatya 
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HÜKÜMETlN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenmesine, Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 17 nci madde
si aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

"Ek Madde 17. - Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi hisselerinin en çok % 49'u devre
dilebilir. 

Hisse satışında gerçek ve tüzelkişilere ayrılacak pay % 34'ü, T.C. Posta İşletmesi Genel Mü
dürlüğüne bedelsiz olarak ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi ve T.C. Posta işletmesi Ge
nel Müdürlüğü çalışanları ile emeklilerine ve küçük tasarruf sahiplerine değerinde, değerinin altın
da ve/veya taksitle yapılacak hisse devri % 15'i geçemez. T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü
nün payı her durumda % 10'u aşamaz. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu, bu Kanun hükümlerine göre Türk Telekomünikasyon Anonim 
Şirketi hisselerinin en çok % 49'unun devir ve satış esaslarını ve ayrıcalıkların uygulama şekilleri
ni belirlemeye ve bunlara ilişkin usul ve esasları tespite, nihaî devir işlemlerini onaylamaya yetki
lidir. Özelleştirme Yüksek Kurulu Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi ve T.C. Posta İşletme
si Genel Müdürlüğü çzalışanları ile emeklilerine ve küçük tasarruf sahiplerine yapılacak satışlarda 
parasal sınırları ile usul ve esaslarını açıkça belirlemek kaydıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 
yetki verebilir. 

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin hisselerinin değerinin tespiti ve satış işlemleri 
24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun hükümleri dahilinde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 
yürütülür ve sonuçlandırılır." 

MADDE 2. - 406 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesine mevcut fıkralardan sonra gelmek üze
re aşağıdaki fıkralar ilave edilmiştir. 

"İşletme lisans ve ruhsatı, hizmetin özelliği de gözetilmek suretiyle yerel, bölgesel veya ülke 
düzeyinde verilir. 

Sadece işletme lisans ve ruhsatına ilişkin hizmet vermek üzere kurulmuş sermaye şirketlerine 
hizmetin tanımı ve yeri belirlenmek suretiyle tesis ve işletme izni verilir. Süresi en çok 49 yıl ola
rak düzenlenir. Verilmiş izinler, süre sonunda uzatılması talep edilmediği takdirde sürenin bitimi 
ile kendiliğinden sona erer. Bu takdirde verilen servis ile ilgili tüm tesisler ile taşınmazlar her tür
lü borç ve taahhütlerden arındırılmış olarak Devlete bedelsiz olarak geçer. 

Sermaye şirketleri haberleşmenin gizliliğine, millî güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranış
ta bulunamazlar. Ulaştırma Bakanlığı sermaye şirketlerinin görev alanlarıyla ilgili faaliyetlerini bü
tün aşamalarda denetleyebilir veya denetletebilir. 

İşletme lisans ve ruhsatına ilişkin değer tespit ve ihale işlemleri 24,11.1994 tarihli ve 4046 sa
yılı Kanun hükümleri dahilinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yürütülür ve sonuçlandırılır. 
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BAYINDIRLIK, İMAR ULAŞTIRMA VE 
TURİZM KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 
Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Mad
deler Eklenmesine, Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Mad
deler Eklenmesine, Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

. MADDE 1. - 4.2.1924 tarihli ve 406 sayı
lı Telgraf ve Telefon Kanunuun Ek 17 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek Madde 17. - Türk Telekomünikasyon 
Anonim Şirketi hisselerinin en çok % 49'u dev
redilebilir. 

Bu hisselerden % 10'u T.C. Posta İşletme
si Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak verilir. 

Hisse satışında T.C. Posta İşletmesi Genel 
Müdürlüğü ile Türk Telekomünikasyon Ano
nim Şirketi çalışanları ve küçük tasarruf sahip
lerine % 5, gerçek ve tüzelkişilere % 34 pay ay
rılır. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu, bu Kanun 
hükümlerine göre Türk Telekomünikasyon 
Anonim Şirketi hisselerinin en çok % 49'unun 
devir ve satış esaslarını, bunlara ilişkin usul ve 
esasları tespite, nihaî devir işlemlerini onayla
maya yetkilidir. 

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi
nin hisselerinin değerinin tespiti ve satış işlem
leri 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun hü
kümleri dahilinde, Özelleştirme İdaresi Başkan
lığınca yürütülür ve sonuçlandırılır. 

MADDE 2. - 406 sayılı Kanunun Ek 18 
inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Sadece işletme lisans ve ruhsatına ilişkin 
hizmet vermek üzere kurulmuş sermaye şirket
lerine hizmetin tanımı ve yeri belirlenmek sure
tiyle tesis ve işletme izni verilir. Süresi en çok 
49 yıl olarak düzenlenir. Verilmiş izinler, süre 
sonunda uzatılması talep edilmediği takdirde 
sürenin bitimi ile kendiliğinden sona erer. 

Sermaye şirketleri haberleşmenin gizliliği
ne, millî güvenlik ve kamu düzenine aykırı dav
ranışta bulunamazlar. Ulaştırma Bakanlığı ser
maye şirketlerinin görev alanlarıyla ilgili faali
yetlerini bütün aşamalarda denetler veya denet
letebilir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Lisans hizmetlerine ilişkin uygulama usul ve esasları Ulaştırma Bakanlığının önerisi üzerine 
Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle tespit edilir, 

Lisans ve ruhsat alan sermaye şirketlerinin yapacağı telekomünikasyon tesislerinin onaylan
mış tatbikat projelerine göre, kamulaştırma ihtiyacı ortaya çıktığında, kamulaştırma bedeli serma
ye şirketi tarafından ödenmek kaydı ile genel hükümlere göre kamulaştırma yapılır." 

MADDE 3. - 406 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 
"EK MADDE 19. -Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi hisselerinin satışından elde edi

len gelirlerin % 10'una kadarı posta hizmetleri, % 10'una kadarı telekomünikasyon hizmetleri, li
sans ücretlerinin % 10'una kadarı telekomünikasyon hizmetlerinin geliştirilmesinde kullanılır. Bu 
miktarlar ve kullanım alanları Ulaştırma Bakanlığının önerisi ile Bakanlar Kurulu kararıyla belir
lenir. Kalan kısım Hazineye devredilir. 

EK MADDE 20. - Bu Kanun gereğince yapılacak her türlü işlemler (sözleşmeler dahil) kat
ma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır." 

MADDE 4. - 406 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇÎCİ MADDE 5. - Geçiş döneminde hizmet aksamasına yol açmamak üzere T.G. Posta 

İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi personeli birbirlerinin hiz
metlerinde aralarında yapacakları protokollerle kullanılabilir." 

MADDE 5. - 9.4.1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin (e) bendindeki, 13 üncü maddesinin başlığı ile birinci fıkra
sındaki ve aynı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelin "Ana Hizmet Birimleri" bölümünün 5 inci sırasında
ki "Haberleşme Dairesi'Başkanlığı" ibareleri "Haberleşme Genel Müdürlüğü" şeklinde, 13 üncü 
maddesinin (g) bendi (h) bendi olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir. 

"g) Telekomünikasyon işletmeciliği yapacak sermaye şirketlerinin yeterlik şartlarını düzenle
mek, lisans belgesi vermek ve denetlemek, denetletmek, telekomünikasyon terminal cihazlarına tip 
ve uygunluk onayı vermek ya da verdirmek," 

MADDE 6. - Ekli (II) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin eki cetvellerin Ulaştırma Bakanlığı bölümünden çıkarılmış ve ekli (I) sayılı 
listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin 
Ulaştırma Bakanlığı bölümüne eklenmiştir. 
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(Bayındırhk, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3? - Tasarının 3 üncü maddesi 
bağlı Ek 19 ve Ek 20 nci maddelerle birlikte 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. - Tasarının 5 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

işletme lisans ve ruhsatına ilişkin değer tespit 
ve ihale işlemleri 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayı
lı Kanun hükümleri dahilinde Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığınca yürütülür ve sonuçlandırılır. 

Lisans hizmetlerine ilişkin uygulama usul 
ve esasları Ulaştırma Bakanlığınca yürürlüğe 
konulacak yönetmelikle tespit edilir. 

Lisans ve ruhsat alan sermaye şirketlerinin 
yapacağı telekomünikasyon tesislerinin onay
lanmış tatbikat projelerine göre, kamulaştırma 
ihtiyacı ortaya çıktığında, kamulaşürma bedeli 
sermaye şirketi tarafından ödenmek kaydı ile 
genel hükümlere göre kamulaştırma yapılır. 

MADDE 3. - 406 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek maddeler eklenmiştir. 

"Ek Madde 19. - Türk Telekomünikasyon 
Anonim Şirketi hisselerinin satışından elde edi
len gelirlerin % 20 kadan posta hizmetleri, % 20 
kadan telekomünikasyon hizmetleri, lisans üc
retlerinin % 20 kadan telekomünikasyon hiz
metlerinin geliştirilmesinde kullanılır. Bu mik
tarlar ve kullanım alanlan Ulaştırma Bakanlığı
nın önerisi ve Bakanlar Kurulu karanyla belirle
nir. Kalan kısım öncelikle borç ödemelerinde 
kullanılmak Üzere Hazineye devredilir. 

EK MADDE 20. - Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu metninin çerçeve 3 
üncü maddesine bağlı Ek-20 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. - Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonu metninin 4 üncü madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. - Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonu metninin 5 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. - Tasannın 6 ncı maddesi, ek
li (1) ve (II) sayılı listelerle birlikte Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. - Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonu metninin 6 ncı maddesi, 
bağlı listeleri ile birlikte aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 7. - Bu Kanım yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 8. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Başbakan Yrd. ve Dışişleri Bakanı V. 
Ö. Alpago 

Devlet Bakanı' 
Y. Aktuna 

Devlet Bakanı 
M. Gülcegün 
Devlet Bakanı 

Ö. Alpago 
Devlet Bakanı V. 

B.S. Daçe 
Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
S. Sümer 

Devlet Bakanı' 
Ş, Erdem 

Adalet Bakanı 
M. Moğultay 

içişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Ayaz 

Sağlık Bakanı 
D. Baran 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. Dönen 

Kültür Bakanı 
T. Savaş 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
B. S. Daçe 

Devlet Bakanı 
A. E. Kırathoğlu 

Devlet Bakanı 
A. Köylüoğlu 
Devlet Bakanı 

A. Ataç 
Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 

Devlet Bakanı 
B. Alagöz 

Millî Savunma Bakanı 
M. Gölhan 

Maliye Bakanı 
/. Attila 

Bay. ve İskân Bakanı 
H. Çulhaoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
M. Köstepen 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
N. Matkap 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
V. Atasoy 

Turizm Bakanı 
Ş. Ulusoy 

Çevre Bakanı 
R. Akçalı 
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(Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. - Tasarının 7 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. - Tasarının 8 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 7. - Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonu metninin 7 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. - Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonu metninin 8 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVELLER 
(I) SAYILI LİSTE 

Kurumu : Ulaştırma Bakanlığı 
Teşkilatı : Merkez 

İhdas Edilmesi Uygun Görülen Kadrolar 

Sınıfı Unvanı Derecesi 

Serbest 
Kadro 
Adedi Toplam 

GİH Genel Müdür 
Genel Müdür Yard. 

"•' Daire Başkanı 
Şube Müdürü 

" Şube Müdürü 
Şef 
Şef 

" Bilgisayar işletmeni 
" Bilgisayar İşletmeni 
" Memur 
" Memur 

THS Mühendis 
Mühendis 

" Mühendis 
" Mühendis 

Kurumu : Ulaştırma Bakanlığı 
Teşkilatı : Merkez 

1 
, •• 1 • 

, • I ' 
1 
2 
3 
4 \ 
8 
5 
6 
5 
i 

• 2 

. . " ' ' • 3 

4 

(II) SAYILI LİSTE 

1 
. 2 

4 
.4 
4 
4 
4 
3 
2 
4 
4 
3 
3 . 
3 
3 

İPTAL EDİLEN KADROLARIN 

Sınıfı Unvanı Derecesi 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

1 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
3 

' 2 
4 
4 
3 
3 
3 
3 

48 

Toplam 
GlH Haberleşme Dai. Bşk. 1 1 1 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVELLER ' 

Tasarının 6 ncı maddesine ekli (I) ve (II) sayılı listeler Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVELLER 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunca kabul edilen metne bağlı listeler Ko

misyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
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