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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Dışişleri Bakanı Erdal İnönü, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin 26 Nisan 1995 tarihli 

oturumunda alınan, ülkemize ilişkin tavsiye kararı konusunda gündem dışı açıklamada bulundu; 
RP Grubu adına Kayseri Milletvekili Abdullah Gül, ANAP Grubu adına İstanbul Milletvekili En
gin Güner, CHP Grubu adına Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse, DYP Grubu adına Anka
ra Milletvekili Sait Kemal Mimaroğlu da aynı konuda görüşlerini açıkladılar. 

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin, ülkemize ilişkin olarak aldığı 26 Nisan 1995 tarih ve 
1266 sayılı tavsiye kararı üzerine, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubunun, Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesinin sözü geçen karara göstereceği karşı tavır belirleninceye kadar, As-
samble toplantılarına ve Konseyin ihtisas komisyonları çalışmalarına katılmama ve Avrupa Kon
seyi Parlamenter Meclisiyle işbirliği yapmama kararı alması ve bu kararını TBMM'nin bilgisine ve 
onayına arz etmesi nedeniyle; 

TBMM, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin 1266 sayılı tavsiye kararıyla : 

Avrupa Konseyinin, bir üye devletle ilişkilerinde yetki sınırını aştığı, 
Ülkemizin toplumsal gerçeklerini hiçbir surette yansıtmadığı, 
Türkiye'ye karşı yanlı ve art niyetli düşünce ve fikirler taşıdığı ve, 

Memleketimizin içişlerine ve TBMM'nin yetkilerine müdahale eğilimi manasında olduğu 
için, 

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubunun tavır ve kararlarını haklı ve tamamen 
uygun mütalaa ettiğine ve bu hususları Türk ve dünya kamuoyuna açıklamayı zorunlu gördüğüne, 

İlişkin, TBMM'de grubu bulunan tüm siyasî parti temsilcilerinin ve MHP temsilcisinin ortak 
bildirisi okundu. 

Almanya Federal Cumhuriyeti Baden Wrüttenberg Eyalet Meclisi Başkanının resmî davetine 
icabetle bu ülkeyi ziyaret edecek üç kişilik Parlamento heyetinde yer alacak milletvekillerine iliş
kin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz ve Demokratik Sol Par
ti Genel Başkanı ve Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ile 28 arkadaşının, dış politika konusun
da bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/63) okundu; önergenin gündemde yerini alaca
ğı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı bildirildi. 

Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın,_Kamu İktisadî Teşebbüsleri, 

Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Plan ve Bütçe, 

Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş'in, Adalet, 
Komisyonları üyeliklerinden çekildiklerine dair önergeler Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Yapılan görüşmelerden sonra: 
Genel Kurulun 2.5.1995 Salı günü 20.30 - 24.00 saatleri arasında da çalışmalarını sürdürmesi 

ve bu oturumda kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine, 3.5.1995 Çarşamba günü 14.00 -
19.00, 20.30 - 24.00 saatleri arasında çalışması ve bu birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine, 
4.5.1995 Perşembe günü 14.00 — 19.00, 20.30 - 24.00 saatleri arasında çalışmasına ye bu birle
şimde gündemin 36 ncı sırasına kadar olan tasarıların görüşmelerinin saat 24.00'e kadar tamamlan
maması halinde saat 24.00'ten sonra da çalışmalara devam olunmasına ve bitimine kadar çalışma 
süresinin uzatılmasına ilişkin DYP Grubu önerisinin, , 
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Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan, 1005 Sayıh'Ka-

nunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifinin (2/648), İçtüzüğün 38 inci mad
desine göre doğrudan doğruya gündeme alınmasına ilişkin önergesinin, 

Kabul edildiği, , " ' ', . ... , / 

27.4.1995 tarihinde Başkanlığa sunulan ve 28.4.1995 günkü gelen kâğıtlarda yayımlanan, dış 
politikada meydana gelen son gelişmelerle ilgili genel görüşme önergesinin (8/63) öngörüşmeleri-
nin Genel Kurulun 3 Mayıs 1995 Çarşamba günkü birleşiminde, bütün işlerden önce yapılmasına, 
bu birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin ANAP Grubu önerisinin, 

İçel Milletvekili İstemihan Talay'ın, İçişleri Komisyonunda bulunan, Üç İlçe ve Tarsus İlinin 
Kurulması Hakkında Kanun teklifinin (2/5), İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya 
gündeme alınmasına ilişkin önergesinin ve 

RP Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, tek yanlı verilen 
tavizlerle Türkiye'yi Gümrük Birliğine sokmaya çalışarak ülkeyi ekonomik bakımdan tahribe, si
yasî bakımdan bağımsızlığını terke sürükledikleri iddiasıyla, Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar 
Kurulu Üyeleri hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (11/41) gündeme alınmasının, 
ise, istem üzerine yapılan açık oylamasından sonra; 

Kabul edilmediği açıklandı. 
. Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan ve ANAP Grubuna düşen üyeliğe, 

Grubunca aday gösterilen Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu seçildi. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
1 inci sırasında bulunan 58 ve 58'e 1 inci ek, 
2 nci sırasında bulunan 111, 
3 üncü sırasında bulunan 112, 
4 üncü sırasında bulunan 116, v 

6 ncı sırasında bulunan 193, 
7 nci sırasında bulunan 322, v 
8 inci sırasında bulunan 337, 
9 uncu sırasında bulunan 375, 
10 uncu sırasında bulunan 394, 
11 inci sırasında bulunan 395, 
12 nci sırasında bulunan 404, 
13 üncü sırasında bulunan 373, 
14 üncü sırasında bulunan 554, 
15 inci sırasında bulunan 606, 
16 ncı sırasında bulunan 609, 
17 nci sırasında bulunan 624, 
18 inci sırasında bulunan 691, 
19 uncu sırasında bulunan 690, , 
20 nci sırasında bulunan 779, 
21 inci sırasında bulunan 71, v 

22 nci sırasında bulunan 82, 

' - 5 -
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23 üncü sırasında bulunan 139, 

. 2 4 üncü sırasında bulunan 134, 
25 inci sırasında bulunan 283, 
26 ncı sırasında bulunan 391, 
27 nci sırasında bulunan 66, 
28 inci sırasında bulunan 201, 

29 uncu sırasında bulunan 699, 
30 uncu sırasında bulunan 798, 

31 inci sırasında bulunan 813, 

32 nci sırasında bulunan 771, 
S. Sayılı kanun tasarı ve teklifleri ile soruşturma komisyonları raporlarının görüşmeleri, ilgili 

komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
5 inci sırasında bulunan 180 S. Sayılı Kanun Tasarısının görüşmeleri, tasarının maddeleri da

ha evvel Komisyonca geri alındığından; 
Ertelendi. 

33 üncü sırasında bulunan, Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenmesine, Ba
zı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 
(1/829) (S. Sayısı: 833) tümü Üzerindeki müzakereler tamamlanıp 1 inci maddesi kabul edildi. 

Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu, Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Grubuna sa
taştığı iddiasıyla bir konuşma yaptı. 

3 Mayıs 1995 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere, Birleşime 00.10'da son verildi. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

İlhan Kaya • , •• İbrahim Özdiş 
İzmir Adana 

KâtipÜye Kâtipliye 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
3.5.1995 ÇARŞAMBA 

Teklif 
1. — Niğde Milletvekili Rıfat Yüzbaşıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Ali Uzün'un; Yükse

köğretim Kanununun 26 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1393) 
(Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1995) 

Rapor 
1. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 8 Arkadaşının, 20.7.1966 Tarih ve 775 Sayılı Gece

kondu Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/808) (S. Sayısı: 834) (Dağıtma tarihi: 3.5.1995) 
(GÜNDEME) 

- 6 - " 
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Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Gölpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürüne 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6740) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.1995) 

2. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 211 Sayılı iç Hizmet Kanununun 70 inci madde
sinden yararlanacak personele ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6741) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.1995) 

3. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Kocaeli-Kuruçeşme Belediye Başkanına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6742) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.1995) 

4. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/6743) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.1995) 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi 
1. — Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan, Gümüşhane'ye bağlı bazı yerleşim birimlerinin 

yollarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesini 2.5.1995 tarihinde geri almıştır (7/6736) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekih Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER: İbrahim ÖZDİŞ (Adana), İlhan KAYA (İzmir) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 108 inci Birleşiminin Birinci Oturumunu açı
yorum. 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN - Â d okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın Üyelerin, salonda bulundukla

rını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Konya Milletvekili Vefa Tanır'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalarımıza başlıyoruz. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı söz istekleri vardır; gündeme geçmeden önce, üç arkadaşı

ma gündem dışı söz vereceğim. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Anayasa Mahkemesinin 33 üncü kuruluş yıldönü

müne ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN - Birinci sırada, Aydın Milletvekili Sayın Yüksel Yalova, Anayasa Mahkemesinin 

33 üncü kuruluş yıldönümü ve anayasa yargısının çağdaş hukuktaki yeri ve önemi hakkında gün
dem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Yalova. 

Süreniz 5 dakikadır efendim. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasa Mahkemesinin 

33 üncü kuruluş yıldönümü ve anayasa yargısının çağdaş hukuktaki yeri ve önemi konulu gündem 
dışı konuşma nedeniyle yüksek huzurlannıza gelmiş bulunuyorum. Sözlerimin başında, bana bu 
imkânı verdiği için, Sayın Başkana içtenlikle teşekkürlerimi ve Yüce Heyetinize de en üstün say
gılarımı sunuyorum. V 

Sayın milletv ekilileri ,\3 3 yıldönümünü 25 Nisan 1995'te kutladığımız, Anayasa Mahkemesi
nin ve giderek, yanı sıra, paralelinde anayasa yargısının çağdaş hukuktaki yeri ve önemine ilişkin 
düşüncelerimi sunmadan önce, Anayasa Mahkemesine ilişkin, yine yüksek huzurlarınızda, bundan 
önce, gerek Anayasa Mahkemesinin 1995 yılı bütçesi üzerinde yaptığım konuşmalarda gerek Ada
let Bakanlığı bütçesi üzerinde gerekse başka vesilelerle yapmış olduğum konuşmalarda kullandı
ğım görüşleri -tabiî, Meclis zabıtları olduğu için, bundan önce de söylenmiş olduğu için- belirli bir 
görüşe hizmet eden düşünceler olarak algılamamanız ricasıyla, kaynak olarak gösterme mecburi
yetimi ifade ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, demokratik hukuk devleti kavramının "olmazsa olmaz" unsurlarından 
olan yargının önemi üzerinde söz söylemeye gerek olduğu kanaatinde değilim. Çağdaş hukuk dev
letinde, yargının sahip olduğu bu önemin paralelinde, kanunların, kanun hükmünde kararnamele-
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rin, Meclis İçtüzüğünün Anayasaya uygunluğunun denetimini yapan Anayasa Mahkemesi, anaya
sal yargının en temel, en önemli kurumlarından birisidir. 

Yüksek malumları olduğu üzere, Batılı parlamenter demokratik rejimler içerisinde, senatoyla 
birlikte -kurulmasıyla güdülen amaç bakımından- eşdeğerde önem taşıyan anayasa mahkemeleri, 
özü itibariyle, seçilmişlerin önünde bir fren mekanizması gibi düşünülmesine rağmen, var oluşun
da bu sebep yatmasına rağmen, sonuç itibariyle, sadece seçilmişlere dilediklerince siyasal iktidar
larını kullanma imkânlarından mahrum olma mecburiyeti yüklemenin yanı sıra, çağdaş hukuk dev
letinin yasama-yargı ilişkisini -bir adım daha atarak söyleyelim- politika-hukuk ilişkisini, hukuk 
normları çerçevesinde dengeleme ve düzenleme mecburiyetini taşımaktadır. 

Bu açıdan baktığımız vakit, anayasal yargıyı, siyasal iktidardaki siyaset ideolojisine, siyasî 
ideolojiye bakmaksızın -hangi siyasî partiye mensup olursak olalım- anayasal yargı fonksiyonu 
gören Anayasa Mahkemesini -ki, aynı zamanda Yüce Divan sıfatıyla, eski ve yeni siyasal iktidar 
mensuplarını da yargılayabilen bir organ olduğu için- hukuk-siyaset ilişkisinin dışında mütalaa et
me mecburiyetimizi ve bu konuda hassas olma gereğimizi bir kez daha tekrarlamak istiyorum. 

Bundan kısa bir süre önce, burada, bir devlet bakanı -Sayın Şükrü Erdem- sanıyorum, gün
dem dışı bir konuşmaya -tarihi 25.4.1995- verdiği cevapta aynen şu ifadeyi kullanmış: "Orada 4 
tane hâkim var, 7 tane de hâkim olmayan kişi var" Evet, zaptın tarihi 25.4.1995. 

Bakınız, sayın milletvekilleri, 13.12.1994 tarihinde, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi 
üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına yaptığım konuşmada, hukuk-siyaset ilişkisinin dengelene-
mediği ülkemizde, siyasal iktidar sahiplerinin, çoğunlukta olmaları ile, çoğulculuk meselesini ka-
nştırma eğiliminde olduklarını ve hukuk devleti normlarına... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yalova, lütfen, konuşmanızı bitirir misiniz efendim. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) - ...uyma konusunda belirli bir direnme içinde olduklarını ve 

bunun da.ülkedeki, yasama-yargı arası ilişkiye öncelikle zarar verdiğini, daha sonra, bu zararın, 
siyasal rejime zarar verdiğini, parlamenter rejime zarar verdiğini; oradaki zararın da, giderek, bü
yüyerek, ülkenin siyasal sistemine zarar getirdiğini söylemişim. 

İşte, korktuğum başıma geldi; devlet adına hükümet etmekle görevli bir sayın bakan, Yüce Di
van sıfatıyla görev yapan bir yüksek mahkeme hakkında, Anayasa yargısı fonksiyonunu gören bir 
yüce mahkeme hakkında, o mahkemenin üyeleri hakkında, Anayasanın 146 ncı maddesinde, Ana
yasa Mahkemesi üyelerinin seçim şekli çok açık bir şekilde belli olduğu halde, "orada 4 tane hâ
kim var, 7 tane de hâkim olmayan kişi var" diyebilmiştir. Eğer, bu, sadece o devlet bakanına zarar 
verseydi, belki gülüp geçmek, belki çocukluğuna, belki toyluğuna, belki mesleğinin eczacılık ol
masına vermek mümkündü; ama, sonuçta, bu, Parlamentonun, Parlamento ile Yüksek Mahkeme 
arasındaki ilişkinin ve giderek siyasal rejimin zarar görmesinin bir sebebi olacağı için, sessizce ge
çiştiremezdik. 

Eğer, bir devlet bakanı, devletin kurumlarını kollamakla görevli bir devlet bakanı, Anayasa 
Mahkemesinin 7 üyesi için "hâkim olmayan kişi var orada" deme cüretini gösterirse, mütekabili
yet esası gereği, bu hakkın karşıtı, birilerinin de, size dönüp, içinde bulunduğunuz heyete dönüp, 
yani Bakanlar Kuruluna dönüp "orada şu kadar bakan var, şu kadar da bakan olmayan kişi var, gör
meyen kişi var" deme hakkını onlara teslim etmektir. Bilmiyorum, o soruyu da, Sayın Devlet Ba
kanının yanıtlaması ve düşünmesi gerekir diye düşünüyorum. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yalova. . 
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CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Cevap verecek bakan yok mu? 

2. — Bolu Milletvekili Nazmi Çiloğlu 'nun, Anayasa Mahkemesinin otoyol davasıyla ilgili ka
rarından sonra* başlatılan tartışmaya ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN - Gündem dışı ikinci sözü, Sayın Nazmi Çiloğlu'na veriyorum. 

Sayın Çiloğlu, "Anayasa Mahkemesinin otoyol davasıyla ilgili kararından sonra" ANAP Ge
nel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz ve arkadaşları tarafından, kamuoyu gündeminde tartışılan otoyol 
davası konusunda, Meclis soruşturma komisyonunun bir üyesi olmam sebebiyle gündem dışı söz 
istiyorum" şeklinde müracaatta bulunmuştur. 

Buyurun; süreniz 5 dakika efendim. 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa Mahkemesinin 
otoyol davasıyla ilgili kararından sonra, Anavatan Partisi Sayın Genel Başkanı ve arkadaşları tara
fından, kamuoyunun gündemine getirilen ve özellikle, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde kurulan soruşturma komisyonu üyelerini ve Doğru Yol Partimizi hedef alan suç
lamalarına cevap vermek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi ve bizleri, 
televizyonları başında izleyen değerli vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Efendim, Genel Kurula hitap ediyoruz, vatandaşlara selam göndermiyoruz bura
dan. 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesinin, 4 karşı oya 
karşı, 7 oyla beraat kararı verdiği otoyol davasının sonucunda,. Anavatan Partili arkadaşlarımın se
vinç duymalarını, bu karara alkış tutmalarını saygıyla karşılıyorum; ancak, bu karardan sonra, özel
likle, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef göstererek suçlamalarını; hatta, Sayın Pakdemirli'nin, pro
fesör unvanı kazanmış bir kişinin, eski bir bakana yakışmayacak tavır ve üslûp içerisindeki sözle
rini kınıyorum. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, nedir, Anavatan Partisinin gündeme getirdiği konu "arkadaşlarımız be
raat ettiklerine göre, demek ki suçsuzlar. Niçin, Yüce Divana gönderdiniz" Sorunuz bu değil mi?.. 
Kim gönderdi Yüce Divana? 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Siz gönderdiniz. 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) - Hayır efendim. İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 45 arkada

şı, Meclis Genel Kuruluna soruşturma önergesi getiriyor; bu soruşturma önergesi, burada görüşü
lüyor, oylanıyor, kabul ediliyor. Meclis Genel Kurulu, soruşturma komisyonunu kuruyor—Ben de 
bu komisyonun üyesiydim- Bu komisyon, oybirliğiyle, bu arkadaşların yargılanması gerektiğine 
karar veriyor ve bu karar Mecliste oylanıyor. Dikkatinizi çekerim, 340 milletvekili oy kullanıyor; 
250 milletvekilimiz kabul, 86 milletvekili ret oyu kullanıyor ve bu arkadaşlarımız Yüce Divana 
gönderiliyor. 

Değerli arkadaşlarım, camiden çıkarken mi Yüce Divana gönderdik sizleri? 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Ne demek o? 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) - Camiden çıkarken de gönderirsiniz merak etmeyin!.. 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; bakınız, 1985 yılın

da, otoyol ihalelerine başladınız ve Kmalı-Sakarya Otoyolunu, serbest rekabete açık, düzgün bir 
şekilde ihale ettiniz. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Mahkeme kararından sonra, bunu konuşmak doğru değil. 
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NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) - Konuşacağız. Mahkeme kararını konuşmuyorum. 

Sonraki ihalelerde, hiçbir ihaleyi, çok katılımlı yapmadınız. Herkese birer iş dağıttınız ve 1989 
yılında kararname çıkardınız. Mukavelenizde... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Bir dakika arkadaşlar... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Hukuktan nasibini almamaktan başka bir şey değil bu!.. Ana
yasa Mahkemesinin kararına ne diyorsunuz? 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN-Bir dakika efendim... 

Efendim, dava, mahkemede görülmekteyken tartışılmaz; ama, karara bağlanmış bir konuda, 
mahkeme kararının doğru olup olmadığı tartışılabilir. Anayasa diyor ki... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) - Sayın Başkan, böyle suçlama olur mu? 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Olmaz böyle şey!.. 
BAŞKAN-Efendim, bir dakika... Biz de hukukçuyuz herhalde... 

Anayasanın 138 nci maddesinde deniliyor ki "görüşülmekte olan bir davayla ilgili tartışma 
açılamaz" Bir mahkeme karar vermişse, kararı tartışılabilir efendim. 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) - Değerli milletvekilleri, otoyol mukavelelerinde, bu mukave
leler yabancı para birimiyle yapıldığı için, "hiçbir surette fiyat farkı ödenmez" hükmü bulunmak
tadır. Hatta, "ülkede ekonomik bunalım olsa dahi fiyat farkı ödenmez" hükmü bulunmasına rağ
men... . • • ' ' " . . 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Yahya nerede, Yahya!.. 
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Kes ulan!.. 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) - 1989 yılında kararname çıkarılıyor... 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Mahkeme vermiş o kararı. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Bırak da konuşsun. 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bakınız, 1989 yılında çıkarılan Ba

kanlar Kurulu Kararnamesinden sonra, bir müteahhit firmaya sabahleyin telefon ediliyor... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, konuşturmadılar zaten... 

BAŞKAN - Arkadaşlar, müdahale etmeyin, rica ediyorum. 

Buyurun, devam edin. 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) -."Size piyango çıktı" deniyor... 100 milyon dolar fiyat farkı 

verdiniz bir müteahhide... Devletin, milletin, tüyü bitmemiş yetimin hakkını, 80 trilyon lirayı, o 
müteahhit firmalara verdiniz... Ne oldu; bu paraları, yalnız Türk müteahhitleri almadı, konsorsiyum 
sebebiyle, bu firmaların dış ülkelerdeki ortakları da 50 trilyon lirayı yurt dışına çıkardılar, yurt dı
şına... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - O zaman, Anayasa Mahkemesi hakkında işlem yapın; siyasal 
iktidardasınız. 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, sizleri, Anavatan Partili arkadaşlarımı, 
milletin gözü önünde, dilediğiniz televizyon kuruluşunda açık oturuma davet ediyorum. Belgeleri
miz var... (ANAP sıralarından "gelin gelin" sesleri, gürültüler) 
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YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Gelin... Gelin... Hadi, hodri meydan... Birine verdik dersini, 

bir de sana verelim!.. 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bu fiyat farkını verirken, müteahhit
leri çağırıp da, eski mukavelelerini iptal ettirip, yenilerini hazırlayan siz değil misiniz; sizsiniz... 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bütün bunlar yokmuş gibi, Cumhurbaşkanımızı hedef alarak ko
nuşuyorsunuz. ' 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Daha bu başlangıç. 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla)-Zannedersem yanıldığınız nokta şu: Siz, 1989-1990 yılları

na takılıp kaldınız... Siz, yanlış Cumhurbaşkanını anyorsunuz. Sizin Cumhurbaşkanınız, bunları 
yapanlar, bu fani dünyadan gitmiştir; o, orada hesap veriyor. Siz, yanlış Cumhurbaşkanına sataşı
yorsunuz... (ANAP sıralarından gürültüler) 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Çok ayıp... Çok ayıp... Ölmüş adamın arkasından böyle ko
nuşulmaz. 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) - Sayın milletvekili, ne söylediğinizi bilmiyorsunuz... 
FARUK SAYDAM (Manisa) - Şov yapıyorsun burada. 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) - Peki... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Çiloğlu, çok uzun oldu; lütfen, son cümlenizi söyler misiniz efendim. 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) - Son cümlem... 
"Yolsuzluk yapılmamıştır; beraat ettik" diyorsunuz. Peki, bu, sizin, Karayolları Genel Müdü

rünün, İstanbul Boğazındaki villaları neyin nesi, nereden buldu, siz mi aldınız onları?!. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Yahya'dan aldı!.. 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) - Peki, bu Civangate'ler ne olacak?!. Bu, Selim... 
FARUK SAYDAM (Manisa) - İSKİ ne olacak, İSKİ?!. 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Karayolları Genel Müdürünün malla
rını bir aklayın bakalım. (ANAP sıralarından gürültüler) 

FARUK SAYDAM (Manisa) - İLKSAN'dan ne hater, İLKSAN'dan?!.. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Kuşadası'nda Dallas çiftliğiniz var; 30 milyarlık yer. 
FARUK SAYDAM (Manisa) - Şov yapmaya çıktı buraya. 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anavatan Partisi, bu 
otoyol yolsuzluğunda, vatandaşın vicdanında beraat etmemiştir. Vatandaşın vicdanında, siz, suçlu
sunuz. ' 

Hepinize saygılar; sevgiler sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çiloğlu. 
V. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

/ . —. Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcdn'ın, Bolu Milletvekili Nazmi Çiloğlu'nun grubu
na sataşması nedeniyle konuşması 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Efendim... 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Öncelikle, zatı âlinize üzüntülerimi... 

, BAŞKAN - Bir dakika efendim.., Bir dakika... Ne istiyorsunuz? Size söz vermedim... Bir da
kika efendim... (ANAP sıralarından gürültüler) 

EMİN KUL (İstanbul) - Ne bağırıyorsun!.. Ne bağırıyorsun!.. 

BAŞKAN - Bağırıyorum; çünkü, söz vermedim. 

EMİN KUL (İstanbul) - Ne biçim Başkansın sen; ne biçim Başkanlık yapıyorsun!.. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... 

Sayın Korkmazcan, niye ayağa kalktınız? 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Oturarak mı konuşayım efendim!.. 

BAŞKAN - Hayır, ben, size söz vermedim ki... 

EMİN KUL (İstanbul)-Grup Başkanvekili; niye ayağa kalkmasın... 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Söz istedi; onun için ayağa kalktı. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Maruzatımı ifade etmek için, oturmakta olduğunuz ma

kama saygımdan dolayı ayağa kalktım; usul de böyledir. 
BAŞKAN-Peki, buyurun. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Öncelikle, zatı âlinize, böyle bir konuşmaya, gündem 
dışı konuşma diye müsaade etmiş olmanızdan dolayı kınamalarımı duyuruyorum. 

İkincisi; burada, Anavatan Partisi Grubuna ve tüzelkişiliğine çok açık şekilde saldırılar oldu
ğu halde, uyarma yapmamış olmanızdan dolayı kınıyorum. 

Üçüncüsü; bu sataşmalara cevap vermek üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, bakın, bir defa, ben, gündem dışı... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Böyle gündem dışı konuşma olur mu... 
BAŞKAN - Olmaz mı... 
Diyor ki "ben, Otoyol Soruşturma Komisyonunun üyesiyim..." 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Anavatan Partisini suçlayan bir konuşma dinlediniz; 

bunlara müdahale etmeniz gerekmez mi... 

BAŞKAN - Bir dakika... Rica ediyorum... 

"Her gün, bu komisyona birtakım saldırılar oluyor. Ben de, bu komisyonun üyesi olarak ken
dimi savunuyorum" diyor. Ben bilemem ki, hangi konuyu gündeme getirecek... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Saldırılar siyasîdir, siyaseten cevap veriyor. Burası Meclis, 
burası hukukî bir yer... 

BAŞKAN - İkincisi, belirli konularda, sayın milletvekillerinin ne konuşacaklarını bilmediği
miz için; biz, onlara gündem dışı konuşma imkânı vermek durumundayız; takdir hakkı bize ait; 
ama, bu takdir hakkını kullanırken, özellikle, birtakım parti grupları arasında da takdir hakkımızı 
kullanıyoruz; ama, hep muhalefete vermek diye bir ilke de yok. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)*-Efendim, konuşmanın... 

BAŞKAN - Üçüncüsü, benim, orada ikaz etme durumum yok; çünkü, biz müdahale ettiğimiz 
zaman, başta.zatı âlinizin grubu olmak üzere, herkes ayağa kalkıyor. Onun için,,sizler, Başkanlık 
Divanına, bizlerin Başkanlık Divanı görevini yapma konusunda yardımcı olursanız, bundan sonra, 
kürsüde yapılan Tüzüğe her aykırı konuşmaya müdahale edelim; sizler, bize yardımcı olun lütfen. 
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Evet, sataşmaya gelince; nerede, hangi konuda size sataşıldı? (ANAP sıralarından "Allah, Al

lah!.." sesleri) 

Bir dakika efendim... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Şimdi, Sayın Başkan, sataşma açık. Ben, diğer husus
lara girmiyorum. Benim, konuşmanın düzeyinde bir cevap verme imkânım yok; ama, ANAP'ın 
gündeme getirdiği konu; bizim, suçsuzluğumuz tescil edilmiştir vesaire konusu değil. ANAP'ın bu
radaki ihtiyaç duyduğu açıklama... 

BAŞKAN - Efendim, peki, buyurun; ben, size, söz vereyim; buyurun. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Rica ediyorum, yeni sataşmalara meydan vermemek üzere... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; biraz 
önceki konuşmanın yapılabildiği bir Mecliste görev yapmaktan, gerçekten üzüntü duyuyorum. 
(DYP sıralarından "İstifa et" sesleri) 

BAŞKAN - Rica ediyorum arkadaşlar... 
HASAN KORMAZCAN (Devamla) - Bu düzeyde milletvekillerinin bu sıralarda görev yap

tığına, gerçekten, dinlemesem inanmazdım. Bir mahkeme kararı burada tartışılıyor... Birkere, hu
kuka aykırı beyanlarda bulunuluyor, siyasî ahlaka aykırı beyanlarda bulunuluyor ve en önemlisi, 
Türk Milletinin geleneklerine, Türk Milletinin insanlar hakkında, ölmüşler hakkında beslediği 
inançlara aykırı beyanlarda bulunuluyor. Bunların muhasebesini, bu konuşmalara şahit olanlar ya
pacaklardır ve değerlendireceklerdir; ancak, ben, gerçeğe aykırı olarak Grubumuza yöneltilmiş it
hamları cevaplandırmak göreviyle karşı karşıyayım. 

Öncelikle, bizim arkadaşlarımız, yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle Yüce Divana sevk edilme
mişlerdir. Yüce Divana sevk gerekçesi, görev suiistimalidir; ama, Yüce Divanda açılan dava, gö
rev ihmalinden ibarettir. Görev ihmalini de Yüce Mahkeme yerinde görmemiştir. Bu, sadece, delil 
yetersizliğinden, zaman aşımından, konunun affa uğramasından dolayı değildir; doğrudan doğru
ya, suçun sabit görülmemiş olması gibi bir hükme bağlanarak, arkadaşlarımız beraat etmişlerdir. 
Bu beraat kararı, Anavatan Partisinin, milletvekillerinin, eski bakanlarının ve bu partiye gönül ver
miş insanların şeref kararı olarak saklayacakları bir hatıradır. 

Şimdi; ben, burada, çıkıp da, bu mahkeme kararına rağmen, TÜRKSAT davasına rağmen, ha
yalî ihracatla ilgili olarak bütün ithamları sevk edememe durumuna gelmiş olmanıza rağmen, Ana
vatan Partisini yolsuzlukla suçlayabilmenize şaşıyorum; çünkü, sizin ve devamı olduğunu iddia et
tiğiniz liderlerinizin içerisinde, bir tane, böyle, mahkemeden aklanıp gelebilmiş olan var mı değer
li arkadaşlarım?! (DYP sıralarından gürültüler) , 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) -Civangate?!.. 

HASAN KORZMAZCAN (Devamla) - Sizin övdüğünüz liderlerinizden, mahkemeden akla
nıp gelebilmiş olan var mı?! 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Hepsi geldi. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Sayın Genel Başkanınız, üçyüz günden beri, bütün 

milletin huzurunda itham altındadır; aklanabildi mi?! Kendisiyle ilgili bir araştırma yapılmasına 
dair önergeye dahi rıza gösterebildi mi; o cesareti gösterebildi mi?! Bizim, Yüce Divana kadar git
miş, analarının ak sütü gibi helal bir kararla beraat alıp gelmiş arkadaşlarımıza leke sürmeye kal-
kışiyorsunuz; kendiniz, bucak bucak, mahkemelerden, soruşturmalardan ve Meclis araştırmaların
dan kaçıyorsunuz... . . - " • • ' 
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NAZMtÇİLOĞLU (Bolu)-80 trilyon ne oldu?.. 

HASAN KORZMAZCAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakınız, Sayın Demirel ile ilgi
li, bugün, artık hukukî bakımdan üstünde durulmasına lüzum kalmayan birtakım dosyaları bana 
tekrar saydırmayın. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Say, say... 

HASAN KORZMAZCAN (Devamla) - Bunların nasıl örtbas edildiği konusuna da girmek is
temiyorum; o meseleleri bir tarafa bıraktık. 

NECMÎ HOŞVER (Bolu) - Sayın Başkan, ne diye söz verdiniz?! Neyin sataşmasından dola
yı söz verdiniz?! ' 

• - ' ı . . ' . . . • •• 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, burada... 

BAŞKAN - Sayın Korkmâzcan, siz, kendi sataşma konunuzla ilgili konuşun. . 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Hayır, burada ifade edildiği için... Girmiyorum o ko

nuya; ama... 

TURHAN TAYAN (Bursa)-Sen aklını Demirel ile bozdun. 
BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, yeni sataşmalara meydan vermemek üzere; rica ediyorum... 

(DYP sıralarından gürültüler) ' 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Özellikle, Sayın Başkan, siz de görüyorsunuz ki, ben 
bu konulara girmek istemiyorum diyorum, gündeme getirmiyorum. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Getir... Getir... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Bir de gündeme getirsem ne diyecekler acaba, nasıl 

tepki gösterecekler... Gündeme getirmiyorum... 
AHMET SAYIN (Burdur) - Getir... Getir..: 

BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen oturun... Rica ediyorum... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Sayın Başbakanın, hakkında araştırma yapılmasıyla 

ilgili ve basında her gün çıkan yazılardan hiçbirine, çıkıp da, gelip buraya, en azından, kendi beya
nıyla, ben suçlu değilim, ben servetimi şu şu şekillerde aldım diyebilme cesaretini gösteremediği 
bir yerde, mahkeme kararıyla alınmış beraatlann geçersizliğini siz nasıl iddia edebilirsiniz?! (DYP 
sıralarından gürültüler) 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Sayın Başkan, ne diye konuşturuyorsunuz?!.. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sen mahkemede konuş... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Nasıl iddia edebilirsiniz?!.. 

Değerli arkadaşlarım... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, süreniz bitti efendim; son cümlenizi söyleyin ve lütfen otu

run efendim. (DYP sıralarından gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, bir grubun, burada, isteği şundan ibaret: Biz, soruşturma önergesi veren 

arkadaşlarımızı kınamıyoruz; soruşturma önergesine, siyasî saiklerle de olsa, oy verip, arkadaşları
mızın Yüce Divana gitmesine sebep olanları da kinamıyoruz;. hiçbirini kınamıyoruz efendim. Hat- . 
ta, bu oylar, bu konuların böyle gündeme getirilmesi, sonuç itibariyle, Yüce Divanın beraat kararı 
vermesini doğurmuştur; arkadaşlarımız şaibeli olmaktan kurtulmuşlardır. Biz, bu durum karşısın-
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da, bu ithamı yapanların şaibe altında olduklarını iddia ediyoruz; yani, 1991 seçimlerinde, Kosko-
tas dosyaları diye meydan meydan dolaşıp, iftirayla iktidar olanların, iftirayla, yalanla, yalan kam
panyasıyla... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

SELAHATTİN KARADEMÎR (Kahramanmaraş) - Millet.dinliyor sizi... , 

BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, süreniz bitti efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - ...ödünç oy alanların şaibe altında olduklarını iddia 

ediyorum. Evvela bu şaibeden temizlenin... 

• Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim; sağ olun. 

IV - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 

3. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak'in, Yozgat Cezaevindeki siyasî tutukluların başlattık
ları açlık grevine ilişkin gündem dışı konuşması ve Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın cevabı 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, üçüncü gündem dışı söz, Sayın Mahmut Alınak'a verilmiş
tir. . . : . ' . ' 

Sayın Alınak, Yozgat Cezaevindeki açlık grevi hakkında gündem dışı söz istemiştir; kendisi
ne gündem dışı söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
ÎHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz... 

BAŞKAN-Buyurun. 
Sayın Alınak, bir dakikanızı rica ediyorum. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Korkmazcan, Doğru Yol Partisi Genel Başkanına, Sa

yın Cumhurbaşkanımıza, Doğru Yol Partisinin tümüne, 1991 seçimlerindeki birtakım davranışlar 
dolayısıyla isnatlarda bulunmuştur; cevap hakkı istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, böyle bir usul yok; bir arkadaşımız çıkıp, bir partiyle ilgili konuşunca, 
onu sataşma kabul edersek... 

Neyse, şimdi arkadaşımıza söz verdim, ondan sonra değerlendireceğim efendim. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - O zaman, ona da söz vermemeniz gerekiyordu. 

BAŞKAN - Efendim, buraya çıkan her arkadaşımızın sorumluluğunu bilmesi lazım. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Ben, Doğru Yol Partisine, onun tüzelkişiliğine bir şey 

söylemedim, sadece kişisel bazı şeyler söyledim. 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Sen daha Ciyangate'in hesabını vermedin. . 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Almak. 

* Süreniz 5 dakikadır. 
MAHMUT ALINAK (Sımak) - Sayın Başkan, duyarlılık göstererek bana gündem dışı söz 

hakkı verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yozgat Cezaevindeki siyasî tutukluların, kendilerine kar

şı geliştirilen uygulamalardan dolayı başlattıkları açlık grevi 46 ncı gününde ve benim, İnsan Hak
ları Derneğinden aldığım bilgilere göre, açlık grevinde bulunan bu tutukluların bir bölümü kısmî 
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felç geçirmiş, bir bölümü de şuur kaybına uğramıştır. Tutuklu ve hükümlülerin yakınları da, 23 Ni
sanda, cezaevindeki yakınlarıyla dayanışmada bulunmak üzere açlık grevine başlamış bulunmak
tadır 

Sayın milletvekilleri, bugün, Yozgat'tan tutun Erzurum'a kadar, çoğu cezaevi -inanın ki- esa
ret kampı durumundadır; buralarda insanî olmayan koşullar söz konusudur. Cezaevlerindeki sıkın
tılar -bilindiği gibi- bugünün sorunu değildir; kangrenleşen bu sorun, 12 Eylül askerî darbesiyle 
başlamıştır..Baskıcı uygulamalara karşı girişilen açlık grevleri sonucunda, bugüne kadar, onlarca 
insan yaşamını yitirmiş, yüzlercesi de sakat kalmıştır. Cezaevi iç yönetimi demokratikleştirilmedi-
ği sürece, görünen o ki, insan yaşamı üzerinde ciddî tehlikeler yaratan bu sıkıntıların sona ermesi 
mümkün olmayacaktır. Bu durum karşısında, cezaevleri için yeni bir politika oluşturmak gereki
yor. Bu politikanın özü, cezaevleri iç yönetiminin demokratikleştirilmesidir; yani, iç yönetime, tu
tuklu ve hükümlülerin de iştiraklerinin sağlanması gerekmektedir. 

"Cezaevleri demokrasinin aynasıdır" sözü, bilindiği gibi, demokrasilerin evrensel normları 
için temel bir ölçü haline gelmiştir. Bu ölçü esas alındığında, Türkiye'de demokrasinin hazin bir du
rumda olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalmaktayız. Cezaevlerinde insanlık ayaklar altında dense, 
hiç de abartı olmaz sanıyorum. 

Tutuklu ve hükümlüler, yatma, yemek, okuma ve benzeri bütün ihtiyaçlarını, âdeta eşya gibi 
istif edildikleri 70-80 kişilik kalabalık koğuşlarda gidermektedirler. Tutuklu ve hükümlüler, demir 
parmaklıklar arkasında, eş, çocuk ve yakınlarıyla, yıllarca yüz yüze görüşememektedirler. İnsana, 
eş, çocuk ve yakınlarına dokunmanın on yıl, onbeş yıl yasaklandığı, acaba nerede görülmüştür... 
insanların, kafese kapatılırcasına, böylesi insanî bir haktan yoksun bırakılmaları, acaba hangi ge
rekçeye dayandırılabilir... Daha, karanlık basmadan havalandırma kapılarının kapatılarak, insanla
rın kapalı, dar ve havasız koğuşlarda yaklaşık 15 saat bekletilmeleri, insanlıkla nasıl açıklanabilir.!. 

Cumartesi ve pazar günleri ile mesai günlerinin öğle tatilinde ve saat 16.00'dan sonra avukat
la görüşmelerine izin verilmemektedir. 

Tekniğin alabildiğine geliştiği çağımızda, tutuklu ve hükümlülere ankesörlü telefonla görüş
me imkânı yaratılarak insanî bir hakkın iadesi gerekirken, insanlar, telefonla konuşma yasağı gibi 
ilkel bir cezayla cezalandırılmaktadırlar. 

Cezaevlerinin A'dan Z'ye kadar tüm koşulları, tutuklu ve hükümlülerde ruhsal bozukluluklar 
yaratma amacına göre düzenlenmiştir. Ruhsal bozukluğa uğramadan cezaevinden çıkabilmek için, 
çok güçlü bir iradeye ve sarsılmaz bir inanca sahip olmak gerekiyor. 

Değerli arkadaşlarım, cezaevlerinde yaşanan bu insanlık trajedisinin iki temel nedeni vardır: 
Birincisi, öç alma, kişiliği yok etme ve moral değerleri tüketmeyi esas alan geleneksel cezaevi si
yasetidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Almak, süreniz bitti; lütfen, son cümlelerinizi söyler misiniz efendim. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
İkinci neden ise, cezaevi içi düzenlemeler ve uygulamalar konusunda, tutuklu ve hükümlüle

rin fikirlerinin alınmamasıdır; yani, demokratik katılımın sağlanmamasıdır, 
Bu durumda, öncelikle yapılması gereken şudur: Tutuklu ve hükümlülerin, cezaevlerinin yö

netimlerine iştirakleri -sağlanmalıdır. Bunun yanında, cezaevi koğuşlarının insanîleştirilmesi, siya
sî ve adlî tutuklu ya da hükümlü farkı gözetilmeksizin, bütün tutuklu ve hükümlülerin, haftada en 
azından bir defa yakınlarıyla yüz yüze görüştürülmeleri, havalandırma saatlerinin artırılması, anke-
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sörlü telefonlarla görüşme yapılabilmesi, avukatların, tatil günlerinde müvekkilleriyle görüşme ya
pabilmeleri, işgücünü ve zamanını değerlendirerek üretime katkıda bulunmak isteyenler için, ceza
evlerinde atölyelerin açılması ve Yozgat Cezaevindeki açlık grevine duyarlılık gösterilerek, açlık 
grevinin sona erdirilmesi sağlanmalıdır. -

Sayın milletvekilleri, ayrıca, Kars İli Digor İlçesi ile -Digor İlçesinin kırsal kesimi de dahil ol
mak üzere- Araş Nehrinin kuzey bölgesinin yasak bölge, ilan edilmesi konusunda Sayın Başkan
dan gündem dışı söz isteğinde bulundum. Doğal olarak, bir milletvekiline, bir günde iki defa gün
dem dışı söz verilememektedir; ancak, Sayın İçişleri Bakanı buradadır. Sanıyorum, bu uygulama, 
bu hukuksuz uygulama, hangi gerekçeyle geliştirildiği belli olmayan bu uygulama, Hükümetten ve 
Parlamentodan kaçırılmıştır. Bence, bu konuda Hükümetin bilgisi yoktur, Parlamentonun bilgisi 
yoktur ve en kötüsü, Parlamentoya bu konuda bilgi verilmemiştir. İçişleri Bakanı, lütfen... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Alınak, lütfen son cümlenizi söyler misiniz; rica ediyorum... 
MAHMUT ALINAK (Devamla)-Bitiriyorum efendim, bitiriyorum. 

...Digor İlçesi ve Araş Nehrinin kuzeyi niçin yasak bölge kapsamına alınmıştır, niçin yasak 
bölge olarak ilan edilmiştir; bu konuda Genel Kurula, bizlere ve kamuoyuna doyurucu bilgiler ver
sin. - . • . . ' • • 

"~ Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Alınak. , 
Gündem dışı konuşmaya, Sayın Adalet Bakanı cevap verecekler. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Sayın Mahmut Alınak'ın, Yozgat Cezaevinde, bize göre 43, kendi ifadelerine göre 46 günden 
beri devam eden açlık grevine ilişkin gündem dışı konuşmasına yanıt vermek üzere söz aldım; bu 
vesileyle, Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cezaevi sorunu, bizim, gerçekten, çok özen gösterdiği
miz, üzerinde hassasiyetle durduğumuz önemli bir sorundur. Cezaevlerinde açlık grevi olduğu za
man, inanın ki, bu konuda, biz de büyük sıkıntılar ve zorluklarla karşı karşıyayız. 

Kabul etmek gerekir ki, cezaevi sorunu, bugünün sorunu değildir; öteden beri devam edege-
len bir sorundur. Bu sorunu, zindancı bir anlayışla değil, insanî bir anlayışla çözmeye yoğun çaba 
sarf ediyoruz. 

Bugün, cezaevlerimizin bir kısmının, Avrupa standartlarına, Birleşmiş Milletler asgarî stan
dartlarına uyduğunu söylemek olanaklı değil; elbette sıkıntılarımız var; ama, bu sorunların bir kıs
mının çözümü uzun vadelidir; bir kısmının sorunu da, sizin de ifade ettiğiniz gibi, insan unsurun
dan kaynaklanan sorunlardır. 

Cezaevi uygulamalarının, beşerî ilişkilerin daha iyi olabilmesi için, biz, azamî ölçüde, çok yo
ğun bir çaba sarf ediyoruz. Görevi devraldığım tarihten bu yana, pek çok cezaevimizde açlık grev
leri olmuştur; ama, her açlık grevi olduğu zaman çok yoğun çaba sarf ettik. İşte, en son, Konya aç
lık grevi, Buca açlık grevi... 

Yozgat'taki açlık greviyle ilgili olarak dört ayrı heyet gönderdik. Sayın milletvekilleri, bugün, 
Bakanlığımın üst düzey bürokratlarından oluşan bir heyet, birkısım milletvekillerimizle birlikte 
Yozgat'a gittiler. 
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Dün, Yozgat Cezaevindeki hükümlülerin yakınlarıyla görüştüm. Kapılarımız, bu tür beşerî 

ilişkilerin çözümü konusunda sonuna kadar açıktır; ama, bilinmelidir ki, bu tür eylemler, tutuklu
ların, hükümlülerin yaşadıkları cezaevi koşullarından ziyade, çoğu kez, kendi özel ve psikolojik ya
pılarından da kaynaklanmaktadır. 

Biz, bütün bunlara rağmen, bunu da göz önüne alarak, kimseyi incitmeden; tutuklu bile olsa
lar, hükümlü bile olsalar, onların da bir insan olduğunu hiçbir zaman gözardı etmeden, çözüm bul
ma konusunda yoğun bir gayretin içindeyiz. İnanınız ki, bu konuda hükümlü farkı da gözetmiyo
ruz. 

Cezaevi koşullarının insanileştirilmesi bakımından, cezaevindeki hükümlülerimizin talepleri
nin insanî açıdan karşılanması bakımından çok yoğun çabanın içerisindeyiz; ama, bazı talepler var 
ki, bunlara, ne yasalar ne tüzükler ne yönetmelikler ne de genelgeler olanak verir; bunlar, benim 
boyutlarımı aşan konulardır. Bu tür önemli konular olduğu zaman, sadece Adalet Bakanlığı soru
nun içerisinde kalmadan, her alanda Hükümeti de bilgilendiriyorum. ( 

Yalnız, Sayın Alınak'ın ifade ettiği -benim de, hem İnsan Hakları Derneği ile görüşmelerim
de hem hükümlü yakınlarıyla görüşmelerimde- böyle, kısmî felç ve şuur kaybı olmasının söz ko
nusu olmadığını ifade etmek istiyorum. , . - • • ' 

Hükümlüler, her aşamada, sürekli gözetim altındadır. Bu hükümlü evinde (Yozgat Cezaevin
de) 176 kişi kalıyor. Bize, şu ana kadar, sadece bir kişinin durumunun iyi olmadığı şeklinde bir ha
ber gelmiştir. Onunla da ilgileniyoruz; doktor muayenesini kabul etmiyorlar, ısrar ediyorlar; ama; 
şu anda, bir kısmî felç veya bir şuur kaybı söz konusu değildir. 

Bugün, sabah saat 7de, Bakanlığımın üst düzey bürokratları oraya gittiler. Dün, Başsavcıyı 
Ankara'ya çağırdım, kendisiyle görüştüm. Konuyu yakinen takip ettiğimizi bilmenizi istiyorum. Bu 
konuda gayret sarf etmek isteyen; hatta, Yozgat Cezaevini görmek isteyen milletvekillerimiz olur
sa, bu cezaevinin kapısının da açık olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Yalnız, Yozgat Cezaevimiz -bir beyanda bulunayım; daha önce Nevşehir'deki bir firar olayın
dan sonra, buradaki bazı hükümlüler Yozgat E Tipi Cezaevine nakledildiler- kabul etmek gerekir 
ki, bugün, Türkiye'de, elimizde bulunan 40'ı aşkın terör cezaevleri içerisinde en muhkemi, en gü
venliklisi, en sağlıklısı, ısınma, gıda ve hijyen bakımından Türkiye standartlarını da aşan bir ceza
evidir; bunu açıkça itiraf ediyorum. Bu cezaevinde, insanî ilişkilerle ilgili kayda değer bir talep söz 
konusu değildir; buradaki talep, bir siyasî temsilcilik olayıdır. 

Sayın milletvekilleri, mevcut yasalarımız, tüzüklerimiz, genelgelerimiz buna olanak verme
mektedir. İnsanî bakımdan bir sıkıntı olduğu kanaatinde değilim. Yalnız, cezaevinin iç yönetimin
den kaynaklanan bazı yakınmalar var; o yakınmaları, adıma izlemek için bugün gönderdiğimiz Ba
kanlık üst düzey bürokratlarıyla -başta Sayın Müsteşar olmak üzere- zannediyorum çözeceğiz; 
ama, takdir edin ki, cezaevinin dış güvenliği bana ait değil, Adalet Bakanlığına bağlı değil, İçişle
ri Bakanlığına bağlı. Oradan da kaynaklanan bazı yakınmalar var. Bunların tümünü, ilgisiz kalma
mak koşuluyla, yoğun bir çaba içerisinde çözmeye gayret ettiğimi ifade etmek istiyorum; zannedi
yorum ki, bugün, sevinçli bir haber alacağız; Yozgat Cezaevindeki açlık grevinin sona ereceğini 
umuyorum, bunu diliyorum. 

Bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündem dışı konuşma cevaplandırılmıştır. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Sayın Başkan, bir şey arz edebilir miyim? 
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BAŞKAN - Buyurun Sayın Almak. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Efendim, Kars'ta uygulanan yasak bölge... 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Bakan burada, duydu; onun için, şimdi... 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Şimdi, Sayın Bakan bu konuda Genel Kurula bilgi versin... 
BAŞKAN - Efendim, Hükümet, gündem dışı konuşmaya cevap verdi; hangi sınırlar içerisin

de cevap vereceğini ben takdir edemem; konu anlaşılmıştır. 

V. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 
2. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar'in, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın genel 

başkanına ve partisine sataşması nedeniyle konuşması 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Efendim, tutanağı getirteyim de, sizinle ilgili... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-Müsaade eder misiniz efendim... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Çok değerli arkadaşımız, Yüce Meclise kürsüden hitap etti

ler; ben de kürsüden cevap vermek istiyorum... 
BAŞKAN - Efendim, Doğru Yol Partisinin isminden bahsetmedi; sadece, 1991 seçimlerinde 

Koskotas dosyalarından... . 
. İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Ettiler efendim... 

BAŞKAN - Peki, buyurun efendim; siz de bir grup başkanvekilisiniz; ama, rica ediyorum, ye
ni bir sataşmaya meydan vermeyiniz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - İsmen söyledim ben... Kendisi gelip söylesin... Vekâ
leti mi var sizde İhsan Bey?.. 

BAŞKAN - Rica ediyorum, yeni bir sataşmaya meydan vermeyeceksiniz... 

Buyurunuz. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkanım, Yüce Meclisin muhterem üyeleri... 
M.VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - İşbirliğini öldürmek için, her şeyi, burada... 
İHSAN SARAÇLAR (Devamla) - Sinirlenmeden konuşacağım, üzülmeyin, rahat olun. 
Sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum ve Değerli Başkanımızı da, demokratik 

• davranışı dolayısıyla ve haksız bir işlemi yapmaktan kurtulduğu için hem tebrik ediyorum hem de 
kendisine teşekkür ediyorum. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Her zamanki gibi... 
İHSAN SARAÇLAR (Devamla) - Çünkü, Hasan Beye söz veren Sayın Başkanın, bizim ka

nattan da bir arkadaşa söz vermesi gerekirdi. 
Sayın Korkmazcan, sataşmayı bahane ederek, Sayın Demirel'e ve Sayın Çiller'e birtakım isnat. 

ve saldırılarda bulundu. Çok sevdiğim, çok dostum da olan arkadaşıma böyle bir şeyi.söylemek is
temem; ama, bu, 69'lardan gelen bir vicdan azabından... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Bu, sataşma değil mi şimdi?! 

İHSAN SARAÇLAR (Devamla) - ...69'larda yaptıkları bir işlemin kendilerinde bıraktığı vic
dan azabından kurtulamamanın, o kompleksten kurtulamamanın sonucu.(ANAP sıralarından gü
rültüler) 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Söz hakkı doğuyor. 

BAŞKAN - Rica ediyorum efendim... Bir dakika... 

İHSAN SARAÇLAR (Devamla) - Lütfen söz atmayın arkadaşlar. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sataştınız. 

İHSAN SARAÇLAR (Devamla) - Öncelikle şunu ifade edeyim ki, misyonumuzun lideri, bir 
demokrasi kahramanı olan Sayın Demirel, değil normal mahkemelerde, ihtilal mahkemelerinde bi
le mahkûm edilememiştir; hatta, mahkemelere sevk dahi edilememiştir. O kadar temiz, o kadar ber-. 
rak, o kadar demokrat ve o kadar kişiliğine sahip bir insandı ki, onu, iki büyük ihtilal harekâtı, 
mahkemeye bile sevk etme imkânını bulamamıştır. (DYP sıralarından alkışlar) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Bakanlığı kaybettiniz Sayın Saraçlar... 

İHSAN SARAÇLAR (Devamla) - Evet, zabıtlara geçmesi için, bunları ifade etmeye mecbu
rum; çünkü, görevimdir bu; mahkemelere sevk dahi edilememiştir. 

Buna rağmen, bugün, demokrasi havariliği yapmakta olan bazı arkadaşlara sesleniyorum sa
dece, tenzih ediyorum Anavatan Partisini; hiç kimse üstüne alınmasın... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Devrisabık yaratmadı... 
İHSAN SARAÇLAR (Devamla) - Bu havariler, ihtilalin yasakladığı birtakım Doğru Yolcu

lar! veyahut da Adalet Partilileri siyasal haklarına kavuşturma imkâmna sahiptiler. îsteseydiler, hiç
bir referanduma gidilmeksizin, kendi iradeleriyle, bunu, Yüce Mecliste demokratça çözer ve hak
sız olarak konmuş bulunan bu yasakları kaldırabilirlerdi. Bunu yapmadılar. Onun da muhasebesini 
yapmayı kendi vicdanlarına bırakıyorum. Onun da kompleksinden hâlâ kurtulamayanlar var. 

Bunu yapmadılar, tamam; ama, ne yaptılar, biliyor musunuz; ihtilalin mahkûm ettiği, ihtilalin 
siyasî haklarını ellerinden aldığı, kanaati sağda-solda, ne olursa olsun, bu memleketin güzide ev
latlarının, hayatiannı bu memleket için vermiş olan evlatlarının, siyasî haklanna kavuşmamaları 
için köy köy, kasaba kasaba dolaşarak, taş üstünde taş bırakmayarak, çıkarak, konuşarak, millete, 
"sakın ha, bunlara siyasî haklarını vermeyin" dediler ve millet, bunlara rağmen, onlara bu siyasî 
haklan verdi. 

ENGÎN GÜNER (İstanbul) - Başımıza da bunlar geldi. 
İHSAN SARAÇLAR (Devamla) - İşte, şimdi şaşıyorum; hem üzülerek hem acıyarak izliyo

rum; nasıl bir düşünce bu?.. Onlar değiller mi, birtakım siyasîlerin demokratik haklarına sahip ol
masına bile engel olacaklar ve şimdi de demokrasi havarisi kesilecekler... Heyhat!.. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Menderes'in mezarını biz getirdik İhsan Bey. 
İHSAN SARAÇLAR (Devamla) - Onu, Cenabı Allah'a bırakıyorum. 
Esasen, Yüce Milletimiz -çok değerli arkadaşımın ifade ettiği gibi- 1991 seçimlerinde bunun 

çok güzel muhasebesini yaptı ve cevabını verdi; yine de, Yüce Milletimiz, gereken cevabı verecek
tir. •• 

ENGİN ĞÜNER (İstanbul) - Ne zaman?!.. 
EYYÜP CENAP GÜLPINAR (Şanlıurfa) - Size verecektir. 
BAŞKAN - Sayın Saraçlar, iki cümleyi çoktan geçtiniz... 
İHSAN SARAÇLAR (Devamla) - Bir cümle daha... 
Aynı şekilde, Sayın Genel Başkanımız ve Başbakanımız hakkında da, beyan harici emlaki ol

duğuna dair... 
BAŞKAN - Efendim, süreniz doldu da... 
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İHSAN SARAÇLAR (Devamla)-Sadece 1 saniye... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Araştırma yapılmasına mani olduğunu söyledim. 
İHSAN SARAÇLAR (Devamla) - ...ve gerçek dışı beyanda bulunduğuna dair birtakım iddi

alarda bulundunuz. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - O iddialar Komisyonda... 
İHSAN SARAÇLAR (Devamla) - Bu konuda kurulan; Komisyonda, Anavatan Partisinden 

çok değerli bir arkadaş da vardı; haysiyetli, şahsiyetli bir arkadaşımızdı. Bütün siyasî partilerin 
mensupları olarak, hep birlikte gittiler, gördüler ki, orada, Sayın Başbakanımız, Sayın Genel Baş
kanımız, asla, kayıt dışı bir beyanda bulunmamıştır, asla, gerçek dışı bir beyanda bulunmamıştır. 
Bu itibarla... 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Nerede?.. Nerede?.. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Mal nerede?.. Hani mal?;. 
İHSAN SARAÇLAR (Devamla) - Ne olur arkadaşlar; bana söz atarak bir yere varamazsınız; 

dinleyin beni lütfen. 
Milletimizin, memleketimizin ve demokrasimizin istikbali ve hatırı için sizden istirham ediyo

rum; şu komplekslerden kurtulalım, şu duygusallıklardan kurtulalım; gelin, şuradaki müzakereleri, 
şu saatleri yararlı hale getirerek, bir mantık çerçevesi içerisinde yapalım. İsnatsız, yersiz suçlama
larla hiçbir yere varamazsınız. Millet, yine cevabını verecektir; 27 Martta da verdi, şimdi de vere
cek, haziranda da verecek. O itibarla, gelin, lüzumsuz yere bu suçlamalara ve isnatlara gitmeyin. 
Bunun en büyüğünü Sayın Demirel'e yaptınız -yasaklarının kaldırılmaması için yaptınız- Erdal 
İnönü'ye yaptınız; fakat, millet, size bunun cevabını verdi. Şimdi, Sayın Tansu Çiller'e yapıyorsu
nuz; çok daha büyük bir darbe ve çok daha büyük bir millet sillesi yiyeceksiniz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Saraçlar. 
Gündem dışı konuşmalar bitmiştir. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. —Slovak Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'ye, dönüşüne kadar 

Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1827) 

BAŞKAN - Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Nisan 1995 tarihinde Slovak Cumhuriyetine gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'nün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Onur Kum
baracıbaşı'nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. • ••'• 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN-Bilgi ler inize sunulmuştur. 

2. — Almanya'ya gidecek olan Kültür Bakanı Ercan Karakaş'a, dönüşüne kadar. Devlet Ba
kanı Algan Hacaloğlu'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1828) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"Almanya'da yaşayan Türklerin İçinde Bulunduğu Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Dönüşüm 
Süreci" konulu sempozyuma katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Nisan 1995 tarihinde 
Almanya'ya gidecek olan Kültür Bakanı M.Ercan Karakaş'ın dönüşüne kadar, Kültür Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu'nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

• • • ' • - . . • ı . _ 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. • 

3. — Yunanistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'ya, dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanı Bekir Sami[Daçe'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke-
resi (3/1829). 

BAŞKAN-Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Mayıs 1995 tarihinde Yunanistan'a gidecek olan Devlet Ba
kanı Yıldırım Aktuna'mn dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

1 v . ' " ' . • . . " . Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. —İsviçre'ye gidecek olan Sağlık Bakanı Doğan Baran'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı 
Abdülbaki Ataç'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1830) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 48 inci Dünya Sağlık Asamblesine katılmak üzere, 30 Nisan 
1995 tarihinde İsviçre'ye gidecek olan Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın dönüşüne kadar; Sağlık Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — (10/218, 219) esas. Numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun yurt dışında çalışabilme

sine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1831) 
BAŞKAN—Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının Genel Kurula bir sunuşu vardır; oku

tup, oylarınıza sunacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Bosrta-Hersek'te son günlerde yoğunlaşan Sırp saldırıları ve katliamları konusunda araştırma
lar yaparak millî siyasetimizin uygulanmasında icra makamlarına destek sağlamak amacıyla kuru
lan (10/218, 219) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının; gerektiğinde yurt 
dışında da çalışabilmesi, gidilecek ülkelerle gidecek Komisyon üyelerinin sayıları ve inceleme sü-

- 2 3 -



T.B.M.M. B:108 3 . 5 . 1 9 9 5 0 : 1 
resinin öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca tespit edilmesi kaydıyla Genel Ku
rulun 17.1.1995 tarihli 68 inci Birleşiminde kararlaştırılmıştı. 

Buna göre, adı geçen Komisyonun yurt dışında çalışabilmesine ilişkin ilişikteki önerisi Baş
kanlığımızca da uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Yasin Hatiboğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Vekili 

I Başkanlık Makamına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 6.12.1994 tarihli Birleşiminde (10/218, 219) 

sayılı önergelerle kurulan Bosna-Hersek Araştırma Komisyonumuzun yurt dışında da inceleme ve 
temaslarda bulunmasını öngören Başkanlık Divanı kararı 11.1.1995 tarihinde alınmıştır. 

Bu çerçevede 14-19 Mayıs 1995 tarihleri arasında Londra'ya gidecek Bosna-Hersek Araştır
ma Komisyonu üyesi milletvekillerimizin isimleri aşağıda belirtilmiştir. 

Keyfiyetin Genel Kurul onayına sunulmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

t M.Vehbi Dinçerler 
Bosna-Hersek Araştırma Komisyonu 

Başkanvekili 
Bosna-Hersek Araştırma Komisyonu Üyeleri : 
M.Vehbi Dinçerler: Başkanvekili 
Tahir Köse: Sözcü 
Oğuzhan Asiltürk : Kâtip Üye 
Ekrem Ceyhun: Balıkesir Milletvekili 
Rifat Serdaroğlu : İzmir Milletvekili 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer îşler" kısmına geçi

yoruz. ' 
Sayın milletvekilleri, önce, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

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

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

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

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) 

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

6. — // 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) 

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) 

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 (11432) (S. Sayısı: 201) 

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) 

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 Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sayısı: 699) 

11. — 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 (11744, 211095) (S. Sayısı: 798) 

12. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı: 813) 

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

BAŞKAN - 71, 82, 139, 134,283, 391,66, 201, 691, 699,798, 813 ve 771 sıra sayılı kanun 
tasarı ve teklifleriyle ilgili Komisyonların yetkilileri burada mı?.. Yok. 

Bu nedenle, yarım kalan bu konular ertelenmiştir. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Toptancılık yeni başladı Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Efendim, bakın, hepimizde bir akıl var, izan var; zamanı en iyi şekilde kullanmak, 
en güzel şeydir; onun için, zamanı en iyi şekilde kullanıyoruz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - O, sizin inisiyatifiniz oluyor; zabıtlara geçmesi için söylüyo
rum. 

BAŞKAN -Tabiî, tabiî, inisiyatifim; yani, zamanı güzel kullanmak, çok güzel bir inisiyatif
tir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Hayır efendim. 

14. —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 Plan 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 Tasarısının müzakeresine 
başlıyoruz. 

(1) 833 S. Sayılı Basmayan 27.4.1995 tarihli 106 ncı Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 

Sayın milletvekilleri, geçen birleşimde 1 inci maddeyi kabul etmiştik, 

Şimdi, 2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. — 406 sayılı Kanunun Ek 18 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
"Sadece işletme lisans ve ruhsatına ilişkin hizmet vermek üzere kurulmuş sermaye şirketleri

ne hizmetin tanımı ve yeri belirlenmek suretiyle tesis ve işletme izni verilir. Süresi en çok 49 yıl 
olarak düzenlenir. Verilmiş izinler, süre sonunda uzatılması talep edilmediği takdirde sürenin biti
mi ile kendiliğinden sona erer. 

Sermaye şirketleri haberleşmenin gizliliğine, millî güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranış
ta bulunamazlar. Ulaştırma Bakanlığı sermaye şirketlerinin görev alanlarıyla ilgili faaliyetlerini bü
tün aşamalarda denetler 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. 

Lisans hizmetlerine ilişkin uygulama usul ve esasları Ulaştırma Bakanlığınca yürürlüğe konu
lacak 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. 

BAŞKAN - Söz isteyen?.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, Grubumuz adına Sayın Salih Kapusuz konu

şacak. 
IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Çelebi, Grup adına mı efendim? 

IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Evet. 
BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına, Sayın Salih Kapusuz; buyurun. 

Süreniz 10 dakikadır efendim. . 
RP GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka

daşlarım; görüşmekte olduğumuz 833 sıra sayılı, Telgraf ve Telefon Kanununa bazı ek maddeler 
eklenmesiyle alakalı, diğer bir ifadeyle PTT'nin T'sinin satılmasıyla ilgili yasa tasarısı üzerinde, 
Refah Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 

Dün akşam geç saatlerdev maalesef, usul yönünden de birçok yanlışlıklarıyla birlikte, 1 inci 
madde geçirilmeye çalışıldı ve geçirildi; şimdi, sıra 2 nci maddeye geldi. Belki arkadaşlarımız ta
kip ediyorlar; ama, vatandaşlarımızın da meseleye muttali olmaları açısından, bu konuya birazcık 
açıklık getirmek lazım diye düşünüyorum. 

Bakınız, şu anda, PTT olarak bildiğiniz bu müessese önce ikiye ayrıldı: Birisi, Posta İşletme
leri Genel Müdürlüğü, diğeri de Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yani, posta-telgraf bir tarafa ayrıl
dı, telefon diğer tarafa ayrıldı. Bugüne kadar büyük oranda gelişme göstermiş olan telefon, iletişim 
ve haberleşme imkânları istediğimiz düzeyin üzerinde devam ederken, bu yükü bugüne kadar ge
tiren -hem yatırım olarak bugünlere getiren hem de bu müesseseyi kârlı kılan- telefon gelirleri 
özellikle ayrılıyor. Sebep; devletin küçültülmesiyle, bunun bir alakası var mı; hayır, sadece ikiye 
ayırıyorsunuz. Peki, ayırmış olduğunuz bu kurumlardan "T" dediğimiz telefon kısmı -telekom kıs-
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mı- bugüne kadar kâr etmiş mi; etmiş. O halde, verimlilik devam etmiş, gelişme devam etmiş; so
nuç itibariyle de, verimli bir şekilde yürüyen bir müessese var; fakat, gaye, bunları tesis etmek de-
ğ ü . ' ' ' : • ; . • • ' • 

Bugüne kadar, yanlış ekonomik politikalarla, işsizliğin zirveye çıktığı -yaklaşık 10 milyonun 
üzerinde işsizin olduğu- geçim sıkıntılarıyla intihar edenlerin, karnını doyuramayan insanların âde
ta aç olarak günlerini tamamladığı, enflasyonun yüzde 150'lere tırmandığı, iç borçlanmaların 800 
trilyonu aştığı, dış borçlanmaların 70 milyar doların fevkine yükseldiği; bütçesi 1,3 katrilyon; fa
kat, bir yıl içerisinde ödeyeceği faiz 1,5 katrilyonu aşmış konuma düşürdüğünüz bu memlekette, si
zin neye ihtiyacınız var; verimliliğin, teknolojinin gelişmesine değil; ya; paraya ihtiyacınız Var. Sırf 
para temini konusunda bir gayret içerisine düştünüz. Tabiî, bu konuda Anayasa Mahkemesinin mü
teaddit defalar iptal kararlarıyla karşılaştınız. 

Yine, çıkardığınız bir yasanın Anayasa Mahkemesince iptali sonrası, iptal edilen maddeleri 
tekrar görüşürken, burada, Refah Partisinin görüşlerini arz ediyorum. 

Bakınız, 2 nci maddede diyorsunuz ki, efendim, ne yapacaksınız; öncelikle bu hisselerin yüz
de 5 l'i devlette kalacak, yüzde 49'unu özelleştireceğiz; yani, devletin tekeli devam edecektir. Bu
rada da bir tezatınız söz konusu. Tekel konumundaki bir kuruluş olan PTT'yi siz ne yapıyorsunuz; 
şirket tekeline çeviriyorsunuz; yani, yaptığınız iş, bir manada özelleştirme de değil, tekelin deva
mını temin etmektir. Dolayısıyla, yüzde 5l ' i devlette kaldı; yüzde 49'unu özelleştiriyorsunuz. Bu
nu yaparken de diyorsunuz ki: "Efendim, biz, bu yüzde 49'un bir kısmını ne yapıyoruz; yüzde 
10'unu Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne, yüzde 5'ini burada çalışanlara, yüzde 34'ünü de gerçek 
ve tüzelkişilere devredeceğiz." Fakat, işte en büyük yanlışınız burada. Niye yanlıştır diyeceksiniz; 
arz ediyorum efendim: Bakınız, bunun içerisine neler giriyor -PTT'nin yüzde 80 kazancı telefon
dandır; yani, telekomünikasyondandır- bu özelleştirme statüsüne aldığınız kurumları özellikle dik
katlerinize arz ediyorum: Telefon , mobil telefon, çağrı cihazı, data şebekesi, kablolu TV, akıllı şe
beke, ankesörlü telefon, uydu sistemleri ve rehber basımı gibi, sıralamış olduğum, katma değer üre
ten birimleri özelleştiriyorsunuz. 

"Efendim, görüyorsunuz ya, burada, yine yüzde 5 l'i devletimizde kalıyor" diye milleti de oya
lıyorsunuz; hatta, diğer bir manayla -affınıza sığınarak söylemek mecburiyetindeyim- kandırmak 
istiyorsunuz. Neden; çünkü, bu yapmak istediğiniz işin altında yatan hadise şudur: Yüzde 34 his
se, blok satış mı olacak, halka arz mı? "Buna Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkili olacak" diyor
sunuz; ama, yasada bunu belirtmeniz lazım. İptal gerekçelerinde de, bir yerde, bunun ehemmiyeti 
vurgulanmıştır; ama, özellikle burada aslolan şey bu değil; burada aslolan şey şu: Bakınız, madde
de deniliyor ki: "Sadece işletme lisans ve ruhsatına hizmet vermek için kurulmuş sermaye şirket
lerine tesis ve işletme izni verilir." Şimdi, işte bu, yüzde 34'ü dediğiniz işletme lisansı ve ruhsatını 
sadece kime veriyorsunuz; sermaye şirketlerine veriyorsunuz. "Türkiye'de bunun için kurulmuş, 
müstakilen bu gaye için kurulmuş bir yabancı sermaye veyahut da yerli sermayeye sahip bir ser
maye şirketi olacak" diyorsunuz. O zaman, bunun tamamı mı verilecek? Ne şekliyle verileceği ko
nusunda da yine belirsizlik söz konusudur. Bir yabancı şirket gelmiştir, bunu topyekûn almıştır; ya
ni, biraz önce sıraladığım telefon, mobil telefon, GSM'li telefon, kablolu TV'yi ihtiva eden katma 
değerli bu birimlerin yüzde 34'ünü bir firmanın almış olduğunu düşünün, bu yüzde 51'in devlette 
kalmasının manası yoktur. "Yüzde 5l'i bizdedir" diye oyalayacaksınız; yanlış yönde yönlendire
ceksiniz; ama, bu gaye için kurulmuş yerli veyahut da yabancı bir şirket ne yapacak; yüzde 34'ünü 
alma hakkına sahip olacak; dolayısıyla, siz, görünüşte diyeceksiniz ki: "Yüzde 5l'i devletin." Ha
yır efendim. Bakınız, bu konuda, kesinlikle, birtakım entrikalarla, birtakım uygulamalarla, şayet 
siz, böyle bir uygulama yaparsanız, bu yapmış olduğunuz uygulamada da, kurulu bir sermaye şir-
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keti, yüzde 34'ün çoğunluğunu eline geçirecek olursa, o yüzde 5Tin sizin inisiyatifinizde kalması
nın hiçbir manası yoktur. Dikkat buyurun, bu çok önemli bir konudur. 

Yine, bu maddede diyorsunuz ki: "49 yıllığına verilir." Efendim, dikkat ederseniz, telekomü
nikasyon konusu, çok hızlı değişen bir teknolojiyi ihtiva etmektedir. Bundan üç beş yıl öncesinde
ki teknoloji ile, bugünkü teknoloji aynı seviyede değildir, yarınki teknoloji de bu konumda olma
yacaktır. Peki, bunun kaymağını yemek isteyen bir şirket geldi, buriu aldı ve işletti; 49 yıl -biraz
cık eksikliklerini de güncelleştirerek- ne yapacak; inisiyatifinde tutacak. Yarın, bu 49 yıllık süre 
bittiğinde, teknolojinin ömrü bitmişse, bugünkü almış olduğunuz güya satış bedelleri, onların tamir 
parasına bile yetmeyecektir. Bu 49... 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, bir dakikanız var efendim; kanunlar müzakerelerinde uzatma 
yapmayacağım, onu hatırlatayım. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Başkan, bakınız, bu konular, çok ciddi meselelerdir. 
Biz, burada sadece konuşma yapmak için konuşmuyoruz. 

BAŞKAN - Neyse, ben size hatırlatayım da... Yani, sürenizi uzatmayacağım. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Şu anda, takdir edersiniz ki, yapılacak bir yanlışın önüne geç
meye çalışıyoruz. Şayet, biz bu yanlışı önleyecek olursak, milletimizin hayrına bir işlem yapmış 
olacağız; şayet öyle olmazsa, üzülerek söyleyelim ki, hep beraber kaybetmiş olacağız. 

O halde, bu 49 yıllık süre uygulaması dahil olmak kaydıyla, özellikle, bu 2 nci madde, baştan 
sona, faydalı olmayan ve yarın için büyük sıkıntılar meydana getirecek hükümleri ihtiva etmekte
dir. . , v •• 

Şimdi, bu konuyla alakalı, şunu özellikle vurgulamak istiyorum: Diyorlar ki yine maddede; 
efendim, uzatma talep edildiği takdirde, görüşme yapılıp uzatılacak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, sürenizi uzatmayacağım, kararım kesin; yani, kanunların üzerindeki 

müzakerelerde süre uzatmıyorum. Rica ediyorum... Buyurun; nasıl olsa daha konuşma imkânları
nız var. 

Teşekkür ederim efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla)-Sözümü tamamlıyorum... 
BAŞKAN - Hayır, yok, tamamlatmıyorum, hiç süre uzatmıyorum. Rica ediyorum sizden...Ri

ca ediyorum. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Cümlemi tamamlayayım... 

BAŞKAN - Hayır efendim. 
Şimdi bakın, birisine bir istisna tanıdığım zaman, muhakkak, herkese tanımam lazım. Rica 

ediyorum... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Efendim, cümlemi tamamlayayım müsaade ederseniz. 
BAŞKAN - Efendim, tamam; siz cümlenizi söylediniz, yerinize buyurun. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla)-Tamamlamadım efendim. 
BAŞKAN-Efendim, vermiyorum süre; süreniz bitti. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Teşekkür ediyorum arkadaşlar. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Işın Çelebi. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika efendim. 
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ANAP GRUBU ADINA IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Sayın Başkan/değerli arkadaşlarım; özellik

le, bu T'nin (telefonun) özelleştirilmesi konusunda bu yaptığımız kanun müzakereleri, bence, şu an
da Türkiye'de herkes tarafından dikkatle izlenilmesi ve değerlendirilmesi gereken çok temel bir ka
nunun -özellikle, çocuklarımızın geleceği açısından, daha refah içinde, mutluluk içinde yaşamamız 
açısından- müzakereleridir. 

Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişimin, iletişim ve haberleşme ağının gelişmesi, yapısal 
reformların Türkiye'de kaçınılmaz olarak gerekli hale gelmesiyle, bugün içinde bulunduğumuz bu 
tıkanan sistemin yerine sağlıklı işleyen yeni bir düzenin oluşması açısından bu telekomünikasyon 
ve haberleşme ağının özelleştirilmesi, çok önemli bir örnek teşkil etmektedir. 

Bugün, Türkiye'de, halkın ekmek kuyruklarında beklediği; işçinin, memurun ve emeklinin üc
retlerinin sabit kaldığı; çiftçinin kullandığı gübrenin fiyatının 5 misli, 10 misli arttığı, ilaç fiyatının 
arttığı bir dönemde; halkın malını -o işçinin, köylünün, emeklinin, çiftçinin malını- yani, PTT'nin 
T'sini satarken, her şeyden önce, hukuka uygunluk, yasalara uygunluk, açıklık ve şeffaflık çok 
önem taşımaktadır. Bu T, hem köylünündür hem fabrikadaki işçinindir hem emeklinindir hem me
murundur hem üniversite öğrencisinindir hem ev kadınlarımızındır; yani, 65 milyon kişinindir. 

O yüzden, biz bu T'yi özelleştirirken, Sayın Başbakan kalkıp, eğer Amerika'da, bunun için 15 
milyar değer biçtiğini söylüyorsa; 4046 sayılı Yasanın 18 inci maddesine göre değerlendirme ya
pılmadan, halkın önemli bir malına, eskiciye mal satar gibi değer biçmesi, bizi düşündürmektedir. 

Elbette, Sayın Başbakanın ve Hükümetin gözünün önünde halkın değeri yoktur, halkın malı
nın değeri hiç olmaz. Halkın değeri yoksa, işçinin, köylünün, memurun, ücretlinin değeri yoksa, 
emeklinin değeri yoksa, onun malının da değeri yoktur. 

O anlamda, bugün, özelleştirme işlemlerindeki iptaller, Et ve Balık Kurumundaki iptaller, Sü-
merbankın bankacılık kısmının özelleştirilmesindeki olaylar ve iptaller, güven ortamını yok etmiş
tir. • 

T'de (telefon) alanında yapılan özelleştirmeye, özellikle dünyadan örnek verildi. Dün burada, 
Hükümet tarafından, özelleştirmeye örnek olarak gösterilen Güney Amerika ülkeleri, telekomüni
kasyon alanında nitelik ve nicelik olarak bizim çok gerimizde teknolojiye sahip ülkelerdir. Bize, 
Güney Amerika ülkelerini örnek göstermeyiniz; bu ülkelerdeki telefon şebekesi çok küçüktür; bu 
ülkelerdeki telekomünikasyon şebekesi çok eskidir; bu ülkelerde başarılı bir telekomünikasyon iş
letmesi yoktur. Siz, Güney Amerika'da, Arjantin'de, Brezilya'da, yok pahasına T'yi özelleştirebilir-
siniz; ama, Türkiye'deki telekomünikasyon şebekesi, dünyanın en büyük 12 şebekesi arasında yer 
almaktadır. Biz, Amerika'daki, Japonya'daki, Fransa'daki, İngiltere'deki, Almanya'daki ve İspan-
ya'daki teknolojiler düzeyinde ve daha ileri bir telekomünikasyon ağına sahip bir teknolojiye sahi
biz. Bu anlamda, Brezilya'yı, Arjantin'i bize örnek olarak göstermeyiniz. O ülkelerde özelleştirme
nin nasıl yapıldığı önemli değildir; önemli olan, bizim örnek almamız gereken ülkelerde; ingilte
re'deki T'nin özelleştirilmesinin nasıl,yapıldığıdır; önemli olan, Japonya'daki, Fransa'daki, Alman
ya'daki özelleştirmenin nasıl yapıldığıdır. Bugün, bu kanun, Almanya'daki, Fransa'daki veya İngil
tere'deki özelleştirme işlemlerinin 180 derece zıddıdır. Bu kanun, Brezilya'daki, Arjantin'deki ha
raç mezat satış işlemlerinden daha beter, daha kötü bir kanundur. 

Değerli arkadaşlarım, hem dünyanın en kötü teknolojisine sahip olan Brezilya ve Arjantin'den 
daha geri bir kanun çıkaracağız hem bizim teknolojimiz çok üst düzeyde -İngiltere, Almanya, 
Fransa düzeyinde- olacak; o ülkelerdeki özelleştirme kanunlarından bile en ufak ders almayacağız! 
Bu ülkelerde -İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, Japonya'da, Amerika'da- özerk, düzenleyici ku
rullar var! Bunlar, özellikle, yatırımların sürmesi, teknolojinin gelişmesi açısından çok Önem taşı
yor ve buralar, ana PTT'ler, çok az paylarla özelleştiriliyor. Burada, görüyoruz ki, bu kuralların hiç-
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biri uygulanmamış. En önemlilerinden biri de, oralarda, bu kurallar içinde, rekabet ortamının temin 
edilmesi, küçük ve orta ölçekli sanayicinin, serbest meslek erbabının da bu meselenin içinde yer al
ması temin ediliyor; ama, görüyoruz ki, bu tasarıda, bunlar, ne yazık ki, yer almıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarıda yer almayan bu hükümler, özellikle 2 nci maddede çok bü
yük önem taşımaktadır. 

Bu tasarının 2 nci maddesinde -dün 1 inci maddesinde tartıştık- katma değerli hizmetlerin 
-katma değerli hizmetler, mobil telefon, data işlemleri ve lisans verilebilecek çeşitli hizmetleri 
içermektedir- rekabet şartları belirtilerek, bölgesel, ulusal veriliş şekline ve uluslararası uygulama
sına açıklık getirilmemektedir. Oysa, bu katma değerli hizmetlerin verilişine bir açıklık getirilme
si gerekir. Bunların dışında kalan telefon gibi klasik hizmetlerde, yerel, bölgesel ve ulusal ayırım 
yerine, hizmet türüne göre ayırım yapılmalıdır; ama, bu maddede bu da yer almamaktadır. 

Gerek klasik hizmetlerde gerek katma değerli hizmetlerde 49 yıllık lisans süresi, teknolojik ge
lişmenin bu kadar hızlı olduğu bir yer için çok uzundur. Bu süre, yeni kuruluşların önünü kapata
cağı gibi, teknolojik ve hizmetlerdeki gelişimi de kesinlikle önleyecektir."Bu sürenin, 10 veya 15 
yıl olması gerekirken 49 yıl olması, son derece ciddî sakıncalar yaratacak ve Türkiye'nin gelecek
te yerinde saymasına, hatta geriye gitmesine yol açacak niteliktedir. 

Özetle; bu yasa, bu teknolojik alanda gelişmesi çok geri olan Brezilya ve Arjantin'deki özel
leştirme yasalarının bile gerisinde olan ve haraç mezat satma işlemini içeren bir yasadır. Oysa, Tür
kiye'deki telekomünikasyondaki teknoloji, Fransa'daki, İngiltere'deki, Almanya'daki, Japonya'daki 
düzeydedir ve o ülkelerde yapılan özelleştirme işlemlerine benzer uygulamalar bu tasarıda yer al
mamıştır. . 

O ülkelerde, özellikle özerk bir telekomünikasyon A.Ş, çocuklarımızın geleceğini düşünen, 
yatırımları düşünen, o sektörde haberleşmenin yoğun olduğu teknolojik alanlardaki gelişimi dikka
te alan politikaları tespit edecek kurumlaşma önemliyken, bu tasarıda bu da yer almamıştır. Nite
kim, lisansöncesi ve sonrası üçüncü şahıslara yapılmış ve yapılacak olan sözleşmeler konusuna da 
açıklık getirilmesi gerekirken, bu tasarıda bu açıklık yoktur. . 

Değerli arkadaşlarım, burada çok önemli, çok temel noktalar üzerinde duruyoruz. Bunlar ol
dukça önemli teknik detaylar; ama, bakın, söylüyorum: Ben, 1992 Şubatında, bu kürsüde, erken 
emekliliğin Türkiye'ye problem olacağını söyledim. Ben, vergi affının problem olacağını, bu kür
süde söyledim. Ben, Özelleştirme Kanunu kasım ayında tartışılırken, 3 üncü maddenin, oybirliği-
nin, burada problem olacağını söyledim ve ne yazık ki, istemediğim halde, bu doğru gördüğümüz 
noktalar, bugün Türkiye'nin problemi haline geldi... 

BAŞKAN - Sayın Çelebi, 1 dakikanız var efendim. 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Ben, bu kanunun 2 nci maddesi revize edilmediği takdirde, Türki

ye'nin, telekomünikasyonda bilgi santrallanna, bilgiüstii santrallara geçerken, çok ciddî sorunlarla 
karşılaşacağı konusunda burada sizi uyarıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu lisanslar sona erdiğinde -bakın, çok ince bir teknik ayrıntı- tesisle
rin ve taşınmazların devlete kalacağı belirtiliyor. Peki, burada devlet kavramı nedir? Birincisi, çok 
ufak ayrıntı, ama önemli bir ayrıntı; kanun, ne kadar çabuklukla ve iş kurtarmak için yapılmış; ne
yi kurtaracağız? 15 milyar dolara satacağız. Niye 20 milyar dolar değil, 25 milyar dolar değil? Kim 
tespit etti? Amerika'da hangi kuruluş tespit etti de, bunu empoze etti? 

Değerli arkadaşlarım, peki, 49 yıl sonra, eskimiş tesisi devlet ne yapacak? Hizmet dışı... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

- 3 0 -



T.B.M.Mt. B : 108 3 . 5 .1995 O : 1 
BAŞKAN - Sayın Çelebi, süreniz bitti efendim. 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. . 

BAŞKAN - Kusura bakmayın, süreyi uzatmıyorum; teşekkür ederim... 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Teşekkür edeceğim Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Hayır, hiçbir suretle uzatmıyorum efendim. 

Teşekkür ederim. 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Efendim, bu usulü uyguladık, sizden önceki arkadaşa da uyguladık, şimdi her çı
kan arkadaşa bir iki dakika verirsek, biz bu süreyi... 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Peki Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 

MEHMET SEVEN (Bilecik) - Sayın Başkan, Saddam da böyle yapıyordu! 

BAŞKAN-İçtüzüğü böyle yorumlarsanız, o sizin anlayışınız. İçtüzük öyle diyor efendim. 

Sayın Kapusuz şahsı adına da söz istemişlerdir; buyurun. 

Süreniz 5 dakika efendimi 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 

Şimdi, bu arada, bir serzenişimi arz etmek isterim. Anavatan Partili değerli konuşmacı arka
daşlarımı dikkatle izliyorum ve akşam da çok ilginç bir durumla karşılaştık. Özelleştirme konusun
da Refah Partisinin görüşü açıktır: "Birtakım, stratejik önemi ihtiva eden KİT'ler kesinlikle özel
leştirilemez; o stratejik konumun dışında kalmış olan bütün KİT'ler özerkleştirilebilir, özelleştiri-
lebilir, elden çıkarılabilir." Biz, bunu, bütün platformlarda açık ve net söylüyoruz. Bu manada da 
özelleştirmenin yanındayız; fakat, özelleştirme konusunda, akşam, bu kanun tasarısını çok güzel 
tenkit eden arkadaşlarımız, buna rağmen, oy vereceklerinden bahsediyorlar; bunun bir tezat oldu
ğunu vurgulamak istiyorum. Kamuoyunun bunu yanlış değerlendirmemesi açısından, arkadaşlarım 
buna bir açıklık getirsin. 

Şimdi, bu 2 nci maddedeki çok önemli konuların altını çizmek istiyorum/Yarın, Anayasa 
Mahkemesi, bu konuyu tekrar gündeme alır da değerlendirmeye tabi tutacak olursa, bu konuların, 
mutlaka, vuzuha kavuşturulmuş bir kanun maddesi içerisinde olması lazım gelirdi; maalesef, bu, 
yine yapılmamıştır. Bakınız, bu 2 nci maddedeki tesis ve işletme iznini kim verecek? Sürenin uza
tılması talebinde, şayet, bulunmayacak olursa -49 uncu yılı bitti, bütün menfaatları temin ettiği 
kaymağını yedi; işin külfetini de devlete ve millete bırakmak istedi- burayı alan özel veyahut da 
değişik konumdaki sermaye şirketleri, bunu kime devredecek; bu işin o andaki sahibi kim olacak; 
orta yerde yok. Peki, devir ne şekilde olacak; yine, orta yerde yok. 

Aynı şekilde, sürenin uzatılması konusunda bir başka hususu daha söylemek istiyorum. Arka
daşlar, bu tip kanun tasarılarını getirirken, sizde hâkim fikir, öncelikle "biz, bundan ne kadar para 
alırız" noktasında yoğunlaştığı için, şimdi, belki detay gibi gözüken; fakat, yarın çözemeyecek ko
numa düşeceğiniz bir problemi, bu millete, bu devlete yaşatacaksınız. Nerede olduğu gibi; geçmiş 
dönemlerde, TRT'yc ait olan vericiler, bazı düşüncelerle nereye devredildi; PTT'ye devredildi. Bu
gün, devredilen bu vericilere ait bütün yetkiler PTT'nin bünyesinde olmasına rağmen, orada çalı
şanlar resmen TRT'nin elemanıdır. Şimdi, bunu devir konusunda öyle bir sıkıntı yaşanılıyor ki; iş
te, şu rakamdan alınmış olan vericiler, bugün şu kadar rakama çıkmış; dünkü bedeli şu kadar olan 
-televizyon vericilerini kastederek söylüyorum- biliyorsunuz, bugün, bütün Türkiye'ye yayın ya-
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pan TRT, yayını, bu vericiler vasıtasıyla halkımıza ulaştırmaktadır; dolayısıyla, bugün, bu verici
lerin ortada kaldığı, hukukî bir sıkıntı yaşandığı, ekonomik bir sıkıntının içinde olunduğu herkes 
tarafından biliniyor. Şimdi, orada çalışanlar mahkemeye gittiler; haklarını aldılar, TRT'den ücret 
farklarım alıyorlar; ama, TRT'ye, devredilmesi gerekli olan bu vericileri al dediğiniz takdirde size 
"bu, bana şu kadar ilave yük getirir, enerji sektöründen şu kadar... Bu teknolojinin yeterli sayıda 
vericisi yok; Türkiye genelinde birçok köyün, birçok ilçenin TRT 1, TRT 2, TRT 3 gibi kanalları 
seyretme imkânları yok; bunun için vericilerin konulması lazım, vericiler için de şu kadar trilyon
luk yatırım yapmak lazım; TRT böyle bir yükün altına giremez" diyor. İşte, o gün, o detayı göre
meyen yönetim, bugün, bu sıkıntıları, bu memlekete yaşattırıyor. İşte, biz sizi bu noktada uyarıyor, 
diyoruz ki; bu 49 yıllık süre kati suretle doğru değildir; bir defa, bu işin satışı kesinlikle doğru de
ğil de, bu süre hiç doğru değildir. Ayrıca, bu uzatma talebi konusunda açıklık yoktur. Bakın, tasa
rıdaki ifadeniz aynen şöyle: "... 49 yıl olarak düzenlenir. Verilmiş izinler, süre sonunda uzatılması 
talep edilmediği takdirde^,." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz; süreniz bitti efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - . . . sürenin bitimi ile kendiliğinden sona erer." 
Sona erdi; işte, bu haberleşme... 
BAŞKAN - Lütfen... Süreniz bitti... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz süreniz bitti... Rica ediyorum... Uygulamamızı biliyorsunuz... 
Teşekkür ederim; sağ olun. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Sayın Başkan söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Sayın Başkanım, çok değerli milletvekili ar

kadaşlarım; değerli konuşmacı arkadaşlarıma çok kısa cevap vermek istiyorum. 
Ben, başlangıçta, dünkü yaptığım konuşmada, bu Telecom hakkında, sadece Güney Amerika 

devletlerini örnek olarak vermedim; Telecom konusunda, genelde, dünyanın gösterdiği aşamaları 
kaydetmek için, Avrupa ülkelerinden de örnekler verdim; bunlardan bir tanesi de İngiltere idi. İn
giltere'nin hedefi, yüzde 100 uluslararası arzdı; şu andaki durumu da yüzde 50'den fazlasının özel
leştirilmesinin kesinleşmesi doğrultusundaydı. 

Tabiî, Sayın Çelebi'nin, Sayın Başbakanımızın yaptığı konuşma hakkındaki değerlendirmesi
nin külliyen yanlış olduğunu bir kere daha vurgulayayım. O konuşma, özelleştirmede, özellikle 
PTT'nin T'sinin özelleştirilmesinde, muhtelif yasal düzenlemeler, engellemeler, Anayasa Mahke
mesinin iptali dolayısıyla meydana gelen gecikmenin arz ve talep dengesizliğine meydan vermesi
ni anlatma amacına yöneliktir; yoksa, başkaca bir değer biçmeye, kesinlikle, yönelik değildir. Kal
dı ki, 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesi, bu tip uygulamalarda, değerlendirmelerin ve satışların 
nasıl olacağını gayet açıklıkla tespit etmiştir. Bu bakımdan, arkadaşlarımızın, muhayyel ve de men
fi gelişmeleri, sanki olmuş gibi, burada belirterek, muhayyel, kötümser bina kurmalarına, kesinlik
le katılmadığımı ifade etmek istiyorum ve ayrıca, bu uygulamaları takip etmek üzere, biraz sonra 
tasarının 5 inci maddesinde, Haberleşme Genel Müdürlüğünün kurulacağını, Ulaştırma Bakanlığıy
la birlikte, yeni kurulan Haberleşme Genel Müdürlüğünün bu konudaki her türlü denetim ve göze
timi devlet adına uygulayacağını belirtiyor; esasında, tümü itibariyle, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin denetim görevi olduğunu bir kere daha teyiden saygılarımla arz ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Güner. 

Sayın Güner, süreniz 5 dakika. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşmekte olduğumuz ta
sarı, gerçekten de son derece önemli bir konuyu kapsamakta. Ancak, sözlerimin başında, hemen şu
nu ifade etmek istiyorum: Özelleştirme konusunda, Anavatan Partisi olarak, büyük destek verdik. 
Beş ay kadar önce bu kanun çıkarıldı; ancak, beş aydan bugüne kadar en ufak bir ilerleme kayde
dilmediği gibi, bu yönde atılan atılımlar da, ortaya karmakarışık* milletin aklını karıştıran bir tab
lo çıkardı. 

O günün hesaplarına göre, Sayın Başbakan, özelleştirmeyi güya geciktirdiğimiz gerekçesiyle, 
bize hitaben, Türk ekonomisinin günde 250 milyar liraya varan kayba uğradığını söylemekteydi. 
Eğer bu hesabı baz olarak alırsak, beş ay sonra, bugün, geldiğimiz noktada, ekonominin 35-40 tril
yon lira kaybı olmuş demektir. Bunun vebali de bu Hükümete aittir. 

Hemen bunu söyledikten sonra, telefon gibi, telekomünikasyon gibi son derece önemli, strate
jik önemi haiz bir konuda, böylesine bir kanunla yapılacak olan özelleştirmenin, alelacele hazırlan
mış bir kanunla yapılacak olan özelleştirmenin, maalesef, uygun olmayacağı ve ileride büyük so
runlara yol açacağı kanaatindeyim. 

. Her şeyden önce, telefon konusunda, 15 milyar dolar rakamı nereden çıkmaktadır; bunun bir 
incelemesi, hesabı kitabı yapılmış mıdır; yangından mal mı kaçırıyoruz? 

Telekomünikasyon alanında -biraz önce Sayın Çelebi söyledi- Türkiye, dünya içinde ilk 12 
devlet arasında gelmektedir. Bu sistem neden oldu?.. 1,5 milyon telefon vardı; telefonu kaldırdığı
nız zaman düdük sesi gelmezdi. Yabancı ülkelere telefon edebilmek için, Türkiye'deki yabancılar 
kalkar Atina'ya giderlerdi. Bu sayı 9 milyona çıkarıldı, hem. de hepsi tam otomatik olarak... Türki
ye'nin en ücra köşelerindeki köylere kadar telefon götürüldü. Muazzam bir gelişme kaydedildi. Biz, 
bütün bunları, siz, bunu, iki günde çarçur edesiniz diye bu noktaya getirmedik. 

Değerli arkadaşlarım, telekomünikasyon bir memleketin hayatında çok önemli bir yer tutar. 
Türkiye, eğer, bugün dışa açılabilmişse, ihracaatını artırabilmişse, dış ülkelerle ekonomisini geliş-
tirebilmişse, bunda, telekomünikasyon alanında 1983'ten sonra yapılmış olan altyapı yatırımlarının, 
hamlelerinin çok büyük payı vardır. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) - Teşekkür ederiz, Sayın Güner... 

ENGİN GÜNER (Devamla) - Çok değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın açıklamalarına rağ
men, Sayın Çelebi'nin söylediklerine katılmak istiyorum. Latin Amerika, bize örnek olamaz. Bu
gün, Türkiye, Avrupa'nın birçok ülkesinden telekomünikasyon alanında daha ileridedir; bunu, ifti
har ederek, gururla söylüyorum. Bu bakımdan, bizim hedef almamız gereken, bu konuda bizden 
önde olan Almanya, İngiltere, Japonya gibi ülkeler olabilir. Sayın Bakanın da bu konuda yaptığı 
açıklamayı, böyle bir husus olmadığı şeklinde anlamak istiyorum. 

Çok değerli arkadaşlarım, bu kanunla, bir rekabet ortamı oluşturulmamaktadır. Türk Teleko
münikasyon Anonim Şirketinin hisseleri satılmakta; ancak, yeni bir şirket ortaya çıkmamaktadır. 
Katma değerli hizmetler, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden alınmakta, özel şirketlere 
satılmaktadır; ancak, bu hizmetlerin, başka ikinci, üçüncü şirketler tarafından veya Türk Teleko
münikasyon Anonim Şirketi tarafından yapılacağına dair bir açıklık da yoktur. Bu kanunla, ülke
mize, yeni yatırım ve teknoloji de gelmemektedir. Neden; çünkü, sadece Türk Telekomünikasyon 
Anonim Şirketinin hisselerinin satılması öngörülmüştür, katma değerli hizmetlerin satılması öngö
rülmüştür. Bu işlemler, aynı, bir ticarethanede olduğu gibi, işlerin başkasına deyri anlamından baş
ka bir anlama gelmemektedir. 
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Bütün bunlardan dolayı ve 49 yıl olarak düzenlenmesinden dolayı, bu kanun tasarısının bir ke

re daha, çok ciddî biçimde, özellikle bu maddenin yeniden... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) . ' ' . " ' • • 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Güner. - v 

ENGİN GÜNER (Devamla) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz. 
BAŞKAN-Kusura bakmayın, süreyi uzatmıyorum. 
ENGİN GÜNER (Devamla) ^Müsaade edin de nokta koyayım. 
BAŞKAN - Hayır, süreyi uzatmıyorum beyefendi. Zaten, maddeyle ilgili konuşmadınız ki; bu 

maddede düdük sesiyle ilgili bir şey var mı; düdük sesi gelmiyor, bilmem ne gelmiyor dediniz. 
Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
IŞIN ÇELEBİ (İzmir)- Sayın Başkan, maddeyle ilgili sorum var. 
BAŞKAN-Soru sormak isteyen başka sayın üye var mı? 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Benim de sorularım var Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Çelebi ve Sayın Kapusuz'un soruları vardır. 
Buyurun Sayın Çelebi. 
IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Birinci sorum: Özellikle, lisans alan şirketlerin denetlenmesinin Ulaş-. 

tırma Bakanlığınca nasıl yürütüleceğinin açıklanmasını istiyoruz? Hizmete siyasetin karıştırılması
na neden olabileceğinden, denetim, bağımsız kuruluşlarca yapılabilir.. 

İkinci sorum: Hizmetlerin ülke sathında yaygınlığı, sosyal dengelerin gözetilmesi, teknolojik 
gelişmelerin sağlanması ve kırsal alanda haberleşmenin sağlanması gibi önemli konulara yer veril
memiştir. Bu, ilerde telafisi mümkün olmayan aksaklıklar doğuracak, haberleşme şebekesinin ge
rilemesine sebebiyet verecektir. Bu yasa çerçevesinde, ne gibi tedbirlerle bu sorunları çözeceksi-

. n i z ? ; . ; • • ' ; . • - . • . . ' . ' • . ; . ; 

Üçüncü sorum: Lisans verilecek Özel şirketin asgarî ölçüde sahip olması gereken özelliklerin 
belirlenmesi şarttır. Ayrıca, haberleşmenin gizliliği yönünden, idarî ve teknik tedbirlerin de yasada 
belirtilmesi şarttır ve bunlar da bu tasarıda yer almamıştır; bu konuda ne yapacaksınız? 

Dördüncü sorum: Kurulacak bu şirketin yatırım programının hangi esaslarla hazırlanacağı ve 
nere tarafından onaylanacağı belirtilmemiştir. Bu konudaki eksikliği nasıl giderceksiniz? 

BAŞKAN-Teşekkür ederiz efendim. 

Sayın Bakan, Sayın Salih Kapusuz da sorularını sorsun, ikisine müşterek bir cevap verebilir
siniz efendim. '•."'.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Peki efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kapusuz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakandan aşağıdaki soru
larımın cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

2 nci madddeyle alakalı birtakım belirsizlikler var. Bunlardan bir tanesi, tesis ve işletme izni
nin verilmesi konusuna açıklık getirilmesi; birinci sualim bu. 

İkinci sorum: Daha önce çıkarmış olduğunuz 4046 sayılı Yasada bazı ilkeler tespit edilmiştir. 
_ Bu ilkeler ile bu maddenin çakıştığı noktalar vardır. Bu konuda Sayın Bakanımız bir açıklık geti

rirler mi? 
Bunun yanında, bu sektöre olabilecek birtakım baskılar var. Sektör olarak, millî güvenlik açı

sından, kamu düzenine aykırı davranışların kontrolü açısından, sektöre verilecek hizmetler ve tek-
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nolojinin geliştirilmesi açısından belirsizlikler ihtiva eden bu maddeye açıklık getirilmesini talep 
ediyorum. 

Bir de, projenin kimler tarafından onaylanacağı konusu net değildir; yani, birtakım kuruluşlar, 
bazı projelerin onaylanmasından bahsetmektedir. Bu projeleri hazırlatmada denetim kime aittir, 
onaylama yetkisi kim tarafından yerine getirilecektir? 

Diğer bir sualim de şudur: Özellikle, süresi biten sermaye şirketlerinin bu görevi bırakmaları 
halinde, bunları kim devralacaktır? Geçiş süresinde yetki kimde olacaktır ve devralmış oldukları bu 
çok ciddî haberleşme ünitelerini ihtiva eden Telekom'un özelleştirilen bütün birimlerinde -lisans 
verilenler de dahil olmak kaydıyla- yapılacak, oradaki eksik -göreve devam etmeme durumunda
ki- görev süresini uzatma konusundaki talebin ortadan kalkmasında, yetkili kurum kim olacak; 
bundan sonra, bu işlemleri kim yürütecek? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Sayın Başkanım, esasında; değerli arkadaş
larımızın sordukları soruları, dünkü çok kısa konuşmalarımızda cevaplandırmıştık; bir kere daha te
yit ediyorum. 

Daha evvel de söylediğim gibi, kanunda da yazılı olduğu gibi, bu lisanslarda, lisansların işle
yişi ve çalışması konusunda denetimde Ulaştırma Bakanlığı yetkilidir. Bununla ilgili de, yeni, da
ha önemli bir birim olarak Haberleşme Genel Müdürlüğü, yine bu görüştüğümüz kanun tasarısının 
5 inci maddesinde, Yüce Meclisin onayına arz edilecektir. 

Gizlilik konusu -dün, gayet genişliğine ifade ettim, kanun maddelerini zikrettim- hem şu an
da görüşmekte olduğumuz kanun tasarısında var hem 406 sayılı Kanunda var hem Telsiz Kanunun-. 
da var. Bu konuyla ilgili askerî işlerde Genelkurmayımız mutlak bir serbesti haiz. Telsiz Kanunu 
ve şu anda görüştüğümüz kanun tasarısı gereğince, kamu yararına, her türlü gizliliğin tedbiri, şu an
dan itibaren ve evvelki mevzuatımızla birlikte alınmış olmaktadır. 

Önemli konuların tespiti, değerlendirilmesi, satışı itibariyle, bu kanun tasarımızda da görüle
ceği üzere, Özelleştirme İdaresi 4046 sayılı Kanunun özellikle 18 inci maddesi çerçevesinde işlem 
yapacaktır. 

Sayın Kapusuz'un 4046 sayılı Kanunla bu kanun arasındaki çatışma varsa ne yapılır sorusuna 
vereceğim cevap; bu kanun, PTT'nin T'si konusunda özel bir kanundur. PTT'nin T'sinin özel kanu
nunun 4046 sayılı Kanuna atıfta bulunduğu maddelerde Ve konularda, şüphesiz ki, 4046 sayılı Ka
nun tatbik edilecektir. Açıkça atıfta bulunmadığı konularda da yine, genel özelleştirme kanunu ol
ması itibariyle, 4046 sayılı Kanunun ana ilkeleri, bu uygulamada, göz önünde bulundurulacaktır. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Karşılaşırsa ne olur, Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Özel kanun tatbik edilir; açık madde varsa, 

şu anda görüştüğümüz kanun tatbik edilir. Bu kanunun 4046 sayılı Kanuna atıfta bulunduğu husus
larda, 4046 sayılı Kanunun hükmü geçerlidir; hiçbir şekilde atıfta bulunmadığı başka bir konu zu
hur ederse, özelleştirmenin genel kanunu olan 4046 sayılı Kanunun ilkeleri uygulanacaktır. 

49 yıl konusunda Sayın Kapusuz'un tereddütünü şöyle izale etmek istiyorum: 49 yıl içinde, 
idare, azamî müddet konusunda yetkilidir. Bu, 49.yılın kullanılacağı anlamına gelmez. 

Peki, bu süre neye göre tayin edilecek; hangi bölgede hangi kapsamda hangi içerikte lisans, 
hangi yapıdaki şirkete verilecek; bu sorular, yapılacak değerlendirmelerde ortaya çıkacak. Hangi 
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şirketin böyle bir tesisi almaya kabiliyeti, yürütmeye niteliği uygunsa, biraz evvel sorduğunuz su
alin içinde de olduğu gibi, 4046 sayılı Kanunun ilkelerine göre verilecek. 

49 yıl, azamî müddettir. Bunun hangi müddet nispetinde olacağına -1 yıl mı, 2 yıl mı, 3 yıl 
mı, 5 yıl mı olduğuna- yine bu değerlendirmenin sonucuna göre karar verilecektir. 49 yılın uzatıl
ması söz konusu değildir. Eğer, baştan 5 yıl süre verilmişse ve bu sürenin bir müddet daha uzatıl
ması kamu yararına dönük ise, Ulaştırma Bakanlığı, o 5 yılı, 6 yıl, 7 yıl yapabilecektir; 49 yılı 50 
yıl yapamayacakır. 

Projelerin hazırlanması konusunda hem Ulaştırma Bakanlığı gerekli incelemeyi yapacak ve 
onaylayacak hem Özelleştirme İdaresi, değerlendirme ve tespitlerinde, bu projelerin niteliğini, kap
samını ve içeriğini göz önüne alacaktır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Yalnız, Sayın Işın Çelebi'nin "tesis işletme ruhsatı verilecek sermaye şirketlerinde bir nitelik 

arar mısınız" diye bir sorusu oldu... 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Arz ettim efendim; bir daha söyleyeyim Sa
yın Başkanım. 

Efendim, 4046 sayılı Kanunun en basit, en genel ilkesi; vereceğiniz lisansın hakkıyla yürütü
lüp yürütülmeyeceğim tetkik etmek, incelemek; idarenin de, devletin de, hazinenin de baş görevi. 

Arz ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, maddeyle ilgili 20 önerge var; bu önergeleri işleme koyuyoruz. 
Sayın Divan Kâtibinin oturarak okuması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. •"'_•'•-
Önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 833 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesi birinci fıkrasının aşağıda 
belirtildiği şekilde değiştirilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim, 

Kemalcttin Göktaş Hasan Dikici 
Trabzon Kahramanmaraş 

Kâzım Ataoğlu Mustafa Ünal di 
Bingöl Konya 

Ali Oğuz İsmail Coşar 
İstanbul Çankırı 

Abdulilah Fırat Fethullah Erbaş 
Erzurum , Van 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Madde 2 (fıkra bir) — İşletme lisans ve ruhsatı, hizmetin tanımı, yeri, özelliği, diğer hizmetler
den ayrılabilir ve çalıştırılabildiği, sınırları, şebeke yapısı ve geçişleri, altyapı durumları ve kulla
nım durumları da dikkate alınarak yerel, bölgesel, ülke, uluslararası düzeyde verilebilir. 
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Sözleşmede, hizmetlerin istenilen şekilde yapılması için, şartlar ve istenilmeyen durumlar için 

cezaî şartlar belirlenir. Lisans ve ruhsat şartlarına uygunluk denetimleri, lisans ve ruhsatı veren ku
rumca veya görevlendireceği kuruluşlarca da yapılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle getirilen ek 18 inci maddenin birinci 
fıkrasında yer alan "49. yıl" ibaresinin "19 yıl" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Fethullah Erbaş ' Mustafa (İnaldı * 

Van Konya 

Kemalettin Göktaş Kâzım Ataoğlu 

Trabzon Bingöl 
Şaban Bayrak Şinasi Yavuz 

Kayseri Erzurum 

Hüseyin Erdal Zeki Ergezen 

Yozgat Bitlis 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 833 sıra sayılı kanun tasarısının görüşülmekte olan 2 nci maddesiyle geti
rilen ek 18 inci maddenin birinci fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mustafa (İnaldı Kemalettin Göktaş 

Konya Trabzon 
Kâzım Ataoğlu Şaban Bayrak 

j Bingöl Kayseri 
Şinasi Yavuz Hüseyin Erdal 

Erzurum , Yozgat 
Zeki Ergezen . Fethullah Erbaş 

Bitlis Van 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle getirilen ek 18 inci maddenin birinci 
fıkrasında yer alan "lisans ve" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Fethullah Erbaş Mustafa (İnaldı 

Van Konya 

Kemalettin Göktaş Kâzım Ataoğlu 
Trabzon Bingöl 

Şaban Bayrak Şinasi Yavuz 
Kayseri Erzurum 
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HüseyinErdal Zeki Ergezen 

Yozgat Bitlis 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 833 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının, aşağı

da belirtildiği şekilde değiştirilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Salih Kapusuz 

Kayseri 

Remalettin Göktaş 

Trabzon 

. Kâzım Ataoğlu 

Bingöl 

İsmail Coşar 

Çankırı 

Fethullah Erbaş 

Van 

Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 

Mustafa Ünaldı 

Konya 

Abdulilah Fırat 

Erzurum 

Ali Oğuz 

İstanbul. 

Madde 2 (fıkra iki) — Sadece işletme lisans ve ruhsatına ilişkin hizmet vermek üzere kurul
muş sermaye şirketlerine, birinci paragrafta belirtilen durumları da dikkate alınarak verilecek tesis 
ve işletme izni süresi en çok 49 yıl olacak şekilde verilebilir. Verilen izinlerin süresinin bitiminden 
bir yıl önce, uzatılma şartlan yeniden belirlenir. Mevcut izin sahibinin uzatılma talebi olduğu tak
dirde, yeni şartlarla uzatılabilir. Uzatılma talep edilmediği takdirde, sürenin bitiminde verilen hiz
metlerle ilgili tüm taşınır ve taşınmaz tesisler ve yatırımlar ve servisle ilgili tüm bilgiler, her türlü 
borç ve taahhütlerden arındırılmış olarak ve bedelsiz olarak ilgili kamu kuruluşuna (Haberleşme 
Genel Müdürlüğü) devredilir. Hizmetlerin sürekliliği ve kullanıcıların korunması amacıyla, hiz
metler ilgili kamu kuruluşunca yeni lisans ve ruhsat verilene kadar yürütülür veya yürüttürülür. Bu 
süre, iki yılı aşamaz. Hizmete ihtiyaç kalmamış ise lağvedilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle getirilen ek 18 inci maddenin ikinci fık
rasında yer alan "sermaye işletmeleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya hisse sahipleri, millî 
menfaatlara" ibaresinin getirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı 

Van Konya 

Kemalettin Göktaş Kâzım Ataoğlu 
N Trabzon : . Bingöl 

Şaban Bayrak Şinasi Yavuz 

•'. Kayseri Erzurum 

HüseyinErdal Zeki Ergezen 

Yozgat Bitlis 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle getirilen ek 18 inci maddenin ikinci fık
rasında yer alan "sermaye şirketleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya hisse.sahipleri" ibare
sinin getirilmesini arz ye teklif ederiz. . 

Saygılarımızla. / 
Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı 

Van Konya 
Kemalettin Göktaş Kâzım Ataoğlu 

Trabzon Bingöl 
Şaban Bayrak ' Şinasi Yavuz 

Kayseri Erzurum 
Hüseyin Erdal ," Zeki Ergezen 

Yozgat Bitlis 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle getirilen ek 18 inci maddenin ikinci fık
rasında yer alan "sermaye şirketleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "millî menfaatlara" ibaresinin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı 

Van Konya 
Kemalettin Göktaş Kâzım Ataoğlu 

Trabzon Bingöl 
Şaban Bayrak Şinasi Yavuz 

Kayseri | Erzurum 
Hüseyin Erdal . Zeki Ergezen 

Yozgat Bitlis 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 833 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesi üçüncü fıkrasının aşağıda 
belirtildiği şekilde değiştirilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

İsmail Coşar 

Çankırı 

. . * • • " • 

- ' ' ' . ' ' * • 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Fethullah Erbaş 
Van . 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
Abdulilah Fırat 

Erzurum 
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MADDE 2 (fıkra üç).- Sermaye şirketleri haberleşmenin gizliliğine, millî güvenlik ve kamu 

düzenine aykırı davranışta bulunamazlar. Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü, şir
ketin görev alanlarıyla ilgili faaliyetlerini bütün aşamalarda denetleyebilir, denetletebilir. 

Türkiye Büyük-Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle getirilen ek 18 inci maddenin üçüncü 
fıkrasında yer alan "işletme lisans ve ruhsatına" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede-
.riz. 

Saygılarımızla. 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı 
Van Konya 

Kemalettin Göktaş Kâzım Ataoğlu 
Trabzon Bingöl 

Şaban Bayrak Şinasi Yavuz 
Kayseri Erzurum 

Hüseyin Erdal Zeki Ergezen 
Yozgat Bitlis 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle getirilen ek 18 inci maddenin üçüncü 
fıkrasında yer alan "lisans ve" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı 

Van Konya 
Kemalettin Göktaş Kâzım Ataoğlu 

Trabzon Bingöl 
Şaban Bayrak Şinasi Yavuz 

Kayseri Erzurum 

Hüseyin Erdal Zeki Ergezen 

Yozgat Bitlis 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle getirilen ek 18 inci maddenin üçüncü 
fıkrasında yer alan ibarenin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı Kazım Ataoğlu 
Konya Bingöl 

Kemalettin Göktaş Şaban Bayrak 
Trabzon Kayseri 

Şinasi Yavuz Hüseyin Erdal 
Erzurum Yozgat 
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Zeki Ergezen Fethullah Erbaş 

Bitlis Van 
• . Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle getirilen ek 18 inci maddenin dördün
cü fıkrasında yer alan "lisans hizmetlerine ilişkin" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla 
Fethullah Erbaş Şaban Bayrak 

Van Kayseri 
Mustafa Ünaldı Şinasi Yavuz 

Konya Erzurum 
Ömer Faruk Ekinci Abdüllatif Şener 

Ankara Sivas 
Mehmet Elkatmış Hasan Dikici 

Nevşehir Kahramanmaraş 
Zeki Ünal Zeki Ergezen 
Karaman Bitlis 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 833 Sıra Sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenme

sine Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısının 2 nci maddesiyle getirilen ek 18 inci maddesinde yer alan dördüncü fıkrasındaki "Ulaştırma 
Bakanlığınca" ibaresinin "Hükümetçe" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla 
Fethullah Erbaş Şaban Bayrak , 

Van Kayseri 
Mustafa Ünaldı Şinasi Yavuz 

Konya Erzurum 
Ömer Faruk Ekinci Abdüllatif Şener 

Ankara Sivas 
Mehmet Elkatmış Hasan Dikici 

Nevşehir Kahramanmaraş 
Zeki Ünal Zeki Ergezen 
Karaman Bitlis 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 833 Sıra Sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenme

sine Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun Tasa
rısının 2 nci maddesiyle getirilen ek 18 inci maddesinde yer alan dördüncü fıkranın metinden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla 
Fethullah Erbaş Şaban Bayrak 

Van Kayseri 
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Konya 

Ömer Faruk Ekinci 

Ankara 

Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 
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Şinasi Yavuz 

Erzurum 

Abdüllatif Şener 

•' Sivas 

Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 
Zeki Ünal Zeki Ergezen 

Karaman Bitlis 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 833 Sıra Sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenme^ 
sine Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısının 2 nci maddesiyle getirilen ek 18 inci maddesinde yer alan dördüncü fıkradaki "Ulaştırma 
Bakanlığınca yürürlüğe konulacak" ibaresinin "Hükümetçe hazırlanacak" şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla 

Fethullah Erbaş Şaban Bayrak 

Van , Kayseri 

' Mustafa Ünaldı Şinasi Yavuz 

• Konya Erzurum 

Ömer Faruk Ekinci Abdüllatif Şener 

Ankara . Sivas • 

Mehmet Elkatmış Hasan Dikici 

Nevşehir Kahramanmaraş 

Zeki Ünal Zeki Ergezen . 

Karaman Bitlis 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 833 Sıra Sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesi beşinci fıkrasının aşağıda 

belirtildiği şekilde değiştirilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederim. 

Kemal ettin Göktaş 

Trabzon 

Kâzım Ataoğlu 

Bingöl 

İsmail Coşar 

Çankırı 

Fethullah Erbaş 

Van 

Ali Oğuz 

İstanbul 

Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 

' Mustafa Ünaldı 

Konya 

Abdulilah Fırat 

Erzurum 

Salih Kapusuz 

Kayseri 
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Madde 2 
Fıkra 5 ; > 
Lisans ve ruhsat hizmetlerine ilişkin uygulama usul ve esasları, Ulaştırma Bakanlığı Haberleş

me Genel Müdürlüğünün önerisiyle Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikte tespit 
edilir. Bu yasa düzenlenmesinden önce yapılan lisans ruhsat ve hizmet sözleşmelerinde belirtilen 
şartlar geçerliliğini koruyacaktır. 

. . • • ' ' . ' • . " Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 833 sıra sayılı kanun tasarısınınv2 nci maddesi beşinci fıkrasının aşağıda 

belirtildiği şekilde değiştirilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Kemalettin Göktaş 

Trabzon 
Kâzım Ataoğlu 

Bingöl 
İsmail Coşar 

Çankırı 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
Abdulilah Fırat 

Erzurum 
Fethullah Erbaş 

Van 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Madde 2 (Fıkra 5) - Lisans ve ruhsat alan sermaye şirketlerinin yapacağı telekomünikasyon 
tesisleri için Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğünden izin alınır. İzin alınan tesisler 
için ilgili kurumlardan onaylanmış tatbikat projelerine göre kamulaştırma ihtiyacı ortaya çıktığın
da, kamulaştırma bedeli sermaye şirketi tarafından ödenmek kaydıyla genel hükümlere göre kamu
laştırma yapılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesinin beşinci fıkrasının madde metninden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
, Işın Çelebi 

İzmir 
Emin Kul 
İstanbul 

Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 
Halil İbrahim Özsoy 

Afyon 
İptal gerekçesi: 
Özel şirkete kamulaştırma hakkı verilmesi her zaman hatalı uygulamalara yol açar. Özel şir

ketler, mal sahipleriyle anlaşıp rızaen satın alma yapmalı veya getirecekleri teknik çözümler ile ka
mulaştırmaya mahal vermemelidirler. 

BAŞKAN - Önergeleri aykırılık derecesine göre işleme koyuyorum. 

Sayın milletvekilleri, dün, 1 inci maddeyle ilgili olarak her fıkra hakkında verilen ve bu fıkra
ların Anayasaya aykırı olduğuna ilişkin önergeleri, dün, İçtüzüğün 85 inci maddesine göre işleme 
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koymamıştık. Yine bu maddeyle ilgili olarak verilen ve maddenin her fıkrasının da Anayasa aykı
rı olduğuna ilişkin olarak verilen önergeleri işleme koymuyoruz. Çünkü 85 inci madde, bir kanun 
maddesinin Anayasaya aykırı olduğuna ilişkin önergelerden bahsetmektedir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, ayrıca maddenin de Anayasaya aykırı olduğu
na ilişkin önergemiz var. 

BAŞKAN - Evet, madde için olanı işleme koyuyoruz zaten. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Madde için olanı işleme koyun. 
BAŞKAN-Tabiî, tabiî. > 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına -'••. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle getirilen ek 18 nci maddenin birinci fık
rasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı 

(Konya) .'. 

ve arkadaşları 

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

dim. % •.••'•" 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, Anayasaya aykırılık önergemiz vardı. 
BAŞKAN - Yok, bu maddeyle ilgili yok efendim, fıkralarla ilgili var; maddelerle ilgili yok ar

kadaşım. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Var efendim. 
Hayır, dün bu uygulamanız böyle tecelli edince... 
BAŞKAN - Gelmedi bize, arkadaşlar gelmedi, gelseydi... Zaten biraz önce onu araştırdık. 

Hükümet önergeye katılıyor mu efendim? 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor, Hükümet katılmıyor. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN-Peki; karar yetersayısını arayacağım, 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayı siy ok

tur. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.08 , 

. _ — _ _ . © — — , — — . • . • ' . 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.20 

BAŞKAN : Başkanvckili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER : İbrahim ÖZDİŞ (Adana), İlhan KAYA (İzmir) 

— —— © —— 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 108 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

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

14. — 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 Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/829) (S. Sayısı: 833) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısının 2 nci 
maddesi üzerindeki önergenin oylanması sırasında karar yetersayısının aranması istenmişti. Yapı
lan oylamada karar yetersayısı bulunamadığından, birleşime ara vermiştik. 

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

edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: -

Türkiye Büyük' Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 833 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesi birinci fıkrasının aşağıda 

belirtildiği şekilde değiştirilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Salih Kapusuz 

(Kayseri) 
ve arkadaşları 

Madde 2 (Fıkra 1) - İşletme lisans ve ruhsatı, hizmetin tanımı, yeri, özelliği, diğer hizmetler
den ayrılabilir ve çalıştırılabilirliği, sınırları, şebeke yapısı ve geçişleri, altyapı durumları ve kulla
nım durumları da dikkate alınarak yerel, bölgesel, ülke ve uluslararası düzeyde verilebilir. Sözleş
mede hizmetler istenilen şekilde yapılması için, şartlar ve istenilmeyen durumlar için cezaî şartlar 
belirlenir. Lisans ve ruhsat şartlarına uygunluk denetimleri, lisans ve ruhsatı veren kurumca veya 
görevlendireceği kuruluşlarca da yapılır. , 

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

Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 

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

miştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle getirilen ek 18 nci maddenin birinci fık

rasında yer alan "lisans ve" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. •• 

Fethullah Erbaş 
(Van) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

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

BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor, Hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: ' . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle getirilen ek 18 nci maddenin birinci fık

rasında yer alan "49 yıl" ibaresinin "19 yıl" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

I Fethullah Erbaş 
(Van) 

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

dim. ' . • ' • - ; . -
BAŞKAN - Hükümet?.. / 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
Komisyon önergeye katılıyor, Hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. . ' •• ^ ' 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 833 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesi ikinci fıkrasının aşağıda be
lirtildiği şekilde değiştirilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Salih Kapusuz 

(Kayseri) 
ve arkadaşları 
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Madde-2 (Fıkra 2) - Sadece işletme lisans ve ruhsatına ilişkin hizmet vermek üzere kurulmuş 

sermaye şirketlerine birinci paragrafta belirtilen durumlar da dikkate alınarak verilecek tesis ve iş
letme izni süresi en çok 49 yıl olacak şekilde verilebilir. Verilen izinlerin süresinin bitiminden bir 
yıl önce uzatılma şartları yeniden belirlenir. Mevcut izin sahibinin uzatılma talebi olduğu takdirde, 
yeni şartlarla uzatılabilir. Uzatılma talep edilmediği takdirde, sürenin bitiminde verilen hizmetler
le ilgili tüm taşınır ve taşınmaz tesisler ve yatırımlar ve servisle ilgili tüm bilgiler, her türlü borç ve 
taahhütlerden arındırılmış olarak ve bedelsiz olarak ilgili kamu kuruluşuna (Haberleşme Genel Mü
dürlüğü) devredilir. Hizmetlerin sürekliliği ve kullanıcıların korunması amacıyla, hizmetler ilgili 
kamu kuruluşunca yeni lisans ve ruhsat verilene kadar yürütülür veya yürüttürülür. Bu süre 2 yılı 
aşamaz. Hizmete ihtiyaç kalmamış ise lağvedilir. 

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

dini. 
BAŞKAN-Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor, Hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Efendim, karar yetersayısını arıyoruz; var. 

• Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci madesiyle getirilen ek 18 inci maddenin ikinci fık

rasında yer alan "sermaye şirketleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "veyav hisse sahipleri, millî 
menfaatlere" ibaresinin getirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Fethullah Erbaş 

(Van) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor mü? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılıyor efen

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

miştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle getirilen ek 18 inci maddenin ikinci fık
rasında yer alan "sermaye şirketleri" ibaresinden sonra gelmek üzere " veya hisse sahipleri" ibare-
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sinin getirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Fethullah Erbaş 

(Van)' 
: • ' ' ' . ; ve arkadaşlan 

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

dim. 
BAŞKAN-Hükümet?.. 

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

BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor, Hükümet katılmıyor. 

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

; Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle getirilen ek 18 inci maddenin ikinci fık
rasında yer alan "sermaye şirketleri" ibaresinden sonra gelmek üzere " millî menfaatleri" ibaresi
nin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı 

(Konya) 
ve arkadaşlan 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLY AS AKTAŞ (Samsun) - Katılıyor efen
dim. 

BAŞKAN-Hükümet?.. 

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

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

miştir. (RP sıralarından "Yoklama var" sesleri) . 

Efendim, daha yeni geldi, durun bakalım. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Niye yeni geldi; size söyledi arkadaşlar. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 833 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının aşağı
da belirtildiği şekilde değiştirilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Salih Kapusuz 

(Kayseri) 
ve arkadaşları 

' - 4 8 - • • 



T.B.M.M. B:108 3 . 5 . 1 9 9 5 0 : 2 
MADDE 2 (fıkra üç) - Sermaye şirketleri haberleşmenin gizliliğine, millî güvenlik ve kamu 

düzenine aykırı davranışta bulunamazlar. Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü, şir
ketin görev alanlarıyla ilgili faaliyetlerini bütün aşamalarda denetleyebilir, denetletebilir. 

BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 

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

BAŞKAN - Hükümet ?.. 

DEVLET BAKANI ALÎ ŞEVKİ EREK(Tokat) -Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılmıyor, Komisyon katılıyor. 

Sayın milletvekilleri, bu sırada bir yoklama talebi geldi; uygun görürseniz maddenin oylama
sında bunu nazara alalım. (RP sıralarından gürültüler) 

Şu anda salonda belirli bir çoğunluk da görülüyor; maddenin oylamasında bunu işleme koya
cağım. (RP sıralarından gürültüler) 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Yoklama istemimizi işleme koyun. (RP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Önergeyi kabul edenler...Kabul etmeyenler... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Ne yapıyorsunuz öyle, niye yoklama yapmıyorsunuz? 

BAŞKAN - Önerge kabul edilmemiştir. (RP sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler, "Niye 
yoklama yapmıyorsunuz" sesleri) 

Efendim beş dakika sonra işleme koyacağım dedim. (RP sıralarından gürültüler) 
Diğer önergeyi okuyunuz.(RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Yoklama yapın!.. Böyle yapamazsınız... (RP sıralarından sıra 

kapaklarına vurmalar) 
Türkiye Büyük millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle getirilen ek 18 inci maddenin ikinci fık
rasında yer alan "İşletme lisans ve ruhsatına" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
Mustafa Ünaldı 

(Konya) 
. ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor, Hükümet katılmıyor. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Yoklama istiyoruz, yoklama yapmaya mecbursunuz. (RP sıra
larından gürültüler, "Yoklama yapın" sesleri) 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. ' ' 
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Diğer önergeyi işleme koyuyorum. (RP sıralarından gürültüler) 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) -Yoklama işlemimizi işleme koyun; niye yoklama yapmıyorsu

nuz? (RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN- Efendim, isteğinizi işleme koyacağım; önergelerden sonra koyacağım. (RP sırala
rından gürültüler) 

GEV AT AYHAN (Sakarya) - Burası çiftlik değil... Yoklama yapın. (RP sıralarından gürültü
ler) ' y 

BAŞKAN- Takdir hakkı benim; salonda da belli bir çoğunluk görüyorum. 
(RP sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler) 

Türkiye Büyük Millet meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle getirilen ek 18 inci maddenin üçüncü 

fıkrasında yer alan "lisans ve" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. ı 

Mustafa Ünaldı 
(Konya) 

ve arkardaşları 

BAŞKAN.- Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılıyor efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK(Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
(RP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, bakınız, üç önerden sonra maddenin oylamasında önerge

nizi işleme koyacağım; aynı şey değil mi? (RP sıralarından gürültüler) Birbirimize karşı biraz an
layışlı olalım. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Aynı şey değil. (RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. (RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) --Bu yapmış olduğunuz bütün işlemler hukuksuzdur ye geçer
sizdir; bakalım o zaman ne yapacaksınız . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle getirilen ek 18 inci maddenin üçüncü 

fıkrasında yer alan ibarenin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı 
(Konya) 

ve arkadaşları 

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

dim. 
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BAŞKAN - Hükümet ?.. 

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

BAŞKAN-Önergeye Komisyon katılıyor, Hükümet katılmıyor. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle getirilen ek 18 inci maddenin dördün
cü fıkrasında yer alan "lisans hizmetlerine ilişkin" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Fethullah Erbaş 

(Van) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

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

BAŞKAN - Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor, Hükümet katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 833 sıra sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenme
sine, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısının 2 nci maddesiyle getirilen ek 18 inci maddesinde yer alan dördüncü fıkranın metinden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Fethullah Erbaş 

(Van) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

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

BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)-Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılmıyor, Hükümet katılıyor. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Hükümet katılmıyor. 
BAŞKAN - Pardon. Komisyon katılıyor, Hükümet katılmıyor. 
MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Haksızlığınızdan, diliniz dolaşıyor... 
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BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş

tir.' , 

ZEKÎ ÜNAL (Karaman) - Yoklama istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Diğer Önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle getirilen ek 18 inci maddesinde yer alan 

dördüncü fıkrasındaki "Ulaştırma Bakanlığınca" ibaresinin "Hükümetçe" şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

FethuUah Erbaş 
- (Van)'.-.'. 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

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

BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor, Hükümet katılmıyor. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Yoklama istiyoruz. 
CEV AT AYHAN (Sakarya)-Yoklama istiyoruz, yoklama... 
BAŞKAN-Efendim, yoklama isteğinizi işleme koyacağım diyorum. 

Okumaya devam edin: 
... 2 nci maddesinde getirilen ek 18 inci maddesinde yer alan dördüncü fıkradaki "Ulaştırma 

Bakanlığınca yürürlüğe konulacak" ibaresinin "Hükümetçe hazırlanacak" şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. ' 

Saygılarımızla. . 
•' ' •' FethuUah Erbaş 

(Van) 
ye arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu efendim? 
MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Yoklama istiyoruz... 

Bu yaptığınız fevkalade ayıp! 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılıyoruz efen-. 

dim. ' 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
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DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKÎ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor, Hükümet katılmıyor. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Yoklama... Yoklama... 

BAŞKAN - Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesinin beşinci fıkrasının madde metninden çı

karılmasını arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. . 

Süleyman Hatinoğlu 

(Artvin) 

ve arkadaşları 

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

dim. • .'. • 

CEVAT AYHAN (Sakarya)-Madalyaalacaksınız, madalya... 
BAŞKAN-Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor, Hükümet katılmıyor. 

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

. Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesi beşinci fıkrasının aşağıda belirtildiği şe
kilde değiştirilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Salih Kapusuz 

(Kayseri) 

ve arkadaşları 

Madde 2-(fıkra beş) 
Lisans ve ruhsat alan sermaye şirketlerinin yapacağı telekomünikasyon tesisleri için, Ulaştır

ma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğünden izin alınır. İzin alman tesisler için ilgili kurum
lardan onaylanmış tatbikat projelerine göre, kamulaştırma ihtiyacı ortaya çıktığında kamulaştırma 
bedeli sermaye şirketi tarafından ödenmek kaydıyla genel hükümlere göre kamulaştırma yapılır. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

(Bir grup RP milletvekili ayağa kalktı) 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Yoklama istiyoruz. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılıyoruz.Sayın 

Başkan. 
MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Yoklama yapacaksınız... 
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BAŞKAN - Tamam efendim, önergenizi işleme koyacağım. 

Arkadaşlar, bir önerge kaldı; ondan sonra, maddenin 
(RP sıralarından gürültüler) 

Hükümet?.. 

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

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor, Hükümet katılmıyor. 

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

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Yoklama yapılmasını istiyoruz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Yapamazsınız bunu... 

BAŞKAN - Son önerge; ondan sonra, yoklama isteğinizi yerine getireceğim. 

Diğer önergeyi okutuyorum: (RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, alkışlar[!]) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesi beşinci fıkrasının aşağıda belirtildiği şe

kilde değiştirilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. (RP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar[!]) 

. Salih Kapusuz 

, (Kayseri) 

ve arkadaşları 
Madde 2 - (fıkra beş) Lisans ve ruhsat hizmetlerine ilişkin uygulama usul ve esasları Ulaştır

ma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğünün önerisiyle Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konula
cak yönetmelikle tespit edilir. Bu yasa düzenlemesinden önce yapılan lisans, ruhsat ve hizmet söz
leşmelerinde belirtilen şartlar geçerliliğini koruyacaktır.(RP sıralarından "Yoklama" sesleri) 

BAŞKAN - Evet, son önerge... Yoklama yapacağım efendim. 
Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılıyoruz Sayın 

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

III . - YOKLAMA 
BAŞKAN - Son önerge... Bu arada yoklama isteği de var. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, 

alkışlar[!]) 
Evvela isimleri arayacağım. 
Lütfen oturur musunuz... Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi... Zaten, salonda belli bir ço

ğunluk olduğunu görüyorum; göreceğiz şimdi... 
Şimdi isteğinizi yerine getiriyoruz. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlarf!]) 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurul Salonunda toplantı yetersayısı yoktur; gerekli işlemin yapılmasını saygıyla arz 

ederiz. 
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BAŞKAN - Şimdi, yoklama yapılmasını isteyen arkadaşların salonda bulunup bulunmadıkla

rım arayacağım. 

Şaban Bayrak?.. Burada 
Şinasi Yavuz?.. Burada. 

Ali Oğuz?.. Burada. 
Cevat Ayhan?.. Burada. 

Mukadder Başeğmez?.. Burada. 

Işın Çelebi?.. Burada. 

Emin Kul?.. Burada. 
Musa Demirci?.. Burada. 

Cengiz Bulut?.. 
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul)-Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN - Efendim, tekâbbülü kabul etmiyorum; burada bulunacak. 
SALİH ICAPUSUZ (Kayseri.) - Biz, yazılı yoklama istedik; ayrıca, ayağa kalkarak yoklama is

tedik. 

BAŞKAN -Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

ZEKİ ÜNAL (Karaman)-Yapamazsınız... 
BAŞKAN -Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. (RP sıralarından kürsü önüne yürümeler) 

CEVAT AYHAN (Sakarya)-Çiftlik mi burası?.. 
BAŞKAN - Yoklama isteyenler burada bulunacaklar. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) -Ayağa kalkarak yoklama istedik. 
BAŞKAN - Efendim, kaç kişi ayaktasınız? 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - 10 kişi ayakta yoklama istedik. 

BAŞKAN - Şimdi kaç kişi ayaktasınız? 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - 10 kişi ayakta... 
BAŞKAN - Nerede 10 kişi; şurada 2,4, 6. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: < 
MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Yoklama yapacaksın... 
BAŞKAN -Efendim, yoklama isteyen burada bulunacak; yoklama isteyip de dışarıya gitme

yecek; 

Lütfen oturur musunuz. 
SALİH ICAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, 10 kişi ayağa kalktığımız halde neden yoklama 

yapmadınız? (RP sıralarından alkışlar [!]) 

BAŞKAN - Bir dakika arkadaşlar, bir dakika... Bir dakika... Bir yanlışlık olmuş... 
Efendim, bir dakika... Yerinize oturur musunuz, bir yanlışlık olmuş. Cengiz Bulut ,11 inci im

za sahibiymiş.(RP sıralarından alkışlars [!]) 

Arkadaşlar, lütfen... 

- 5 5 -



T.B.M.M. B:108 3 . 5 . 1 9 9 5 0 : 2 
Efendim, lütfen oturur musunuz yerinize. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Biz, 10 kişi ayağa kalktık; neden yoklama yapmadınız? 
BAŞKAN - Arkadaşlar, burada bir yanılma oldu; Cengiz Bulut, 11 inci imza sahibiymiş. 
ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, yoklama yapamazsınız, oylama 

yapıldı, bitti. 

BAŞKAN - Efendim, benim dediğim, burada yoklama isteyen herkes, bu salonda bulunacak. 
Burada yoklama talebinde bulunup da, gidip dışarıda keyfine bakmayacak. Benim uygulamam bu; 
ama, burada bir fazla imza varmış... 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum)- Efendim, oylama yapıldı ye bitti. 

BAŞKAN - Efendim, bir yanlışlık yaptık, o işlemimizden dönüyoruz. 

III . - YOKLAMA 
BAŞKAN - Şimdi, önergenin oylanmasında, tekrar, yoklama istemim yerine getiriyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Arkadaşlar, 200'e yakın sayın milletvekili salonda bulunmaktadır. Görüyorsunuz 

ki, salonda yeterli çoğunluk var dediğimizde yanılmamışız.(RP sıralarından gürültüler) 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Biz de işaretledik; 150 kişi var. 

BAŞKAN - Efendim, ben işaretlemiyorum, arkadaşlarımız işaretliyor.(RP sıralarından gürül
tüler) 

Efendim, pusula gönderenler hariç 177 milletvekili var. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri)-Siz, sayı söyleyemezsiniz. 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, ya Divana güveneceksiniz ya da gelip buraya oturacaksınız, 
başka çaresi yok.(RP sıralarından gürültüler) Burada işaretleyen Divan Kâtibi arkadaşlardan biri 
de ANAP'lı bir arkadaşımız. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Sayın Başkan, yanlış konuşuyorsunuz, burada kaç kişi oldu
ğunu sormadık ki... 

BAŞKAN - Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
14. — 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 Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11829) (S. Sayısı: 833) (Devam) 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, önergenin oylamasında kalmıştık ye önergeye Komisyon ka
tılmış, Hükümet katılmamıştı. : __.-.. ' 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
2 nci maddeyi, okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. , 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 406 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

"Ek Madde 19. — Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi hisselerinin satışından elde edilen 
gelirlerin % 20 kadarı posta hizmetleri, % 20 kadarı telekomünikasyon hizmetleri, lisans ücretleri-
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nin % 20 kadarı telekomünikasyon hizmetlerinin geliştirilmesinde kullanılır. Bu miktarlar ve kul
lanım alanları Ulaştırma Bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir. Kalan kısım 
öncelikle borç ödemelerinde kullanılmak üzere Hazineye devredilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde; ANAP Grubu adına Sayın Süleyman Hatinoğlu, Refah Partisi 
Grubu adına Sayın Ali Oğuz söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Hatinoğlu. 
Sayın Hatinoğlu, süreniz 10 dakikadır efendim. 
ANAP GRUBU ADINA SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artyin) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Telgraf ve Posta Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenmesine, Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarının 3 üncü maddesi üzerin
de, Grubum adına söz almış bulunuyorum; Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Değerli arkadaşlar, çok önemli bîr kanun tasarısını görüşüyoruz. Tabiî ki, günlerdir PTT'nin 
T'siyle ilgili çok şeyler konuşuluyor, tartışılıyor; fakat, henüz, bu konuda, güvenilirliğini sergileye
cek bir Hükümeti ortada görmek mümkün değil. 

Bakınız, PTT'nin T'sinin sahibi Bakan yok; bırakın Bakanın Mecliste olmasını, Hükümette bi
le yok; burada, Mecliste de yok,hiç gelmiyor; hatta, var mı yok mu onu bilemiyoruz! 

AHMET SAYIN (Burdur) - Dün de aynı şeyleri söyledin, Hatinoğlu. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Aynı kanun tasarısını görüştüğümüz için aynı şey

leri söylemek mecburiyetindeyim. 
Satıcı Bakan yok, alıcı Bakan burada, transfer Bakanı burada; bu, alıp satacak. 
Şimdi, değerli arkadaşlar, bu milletin, ecdadın yetmiş küsur yıllık gayrimenkullerini, sizin, 

böyle, düşüncesiz, güvensiz bir şekilde satmanız mümkün mü... Bakın, Hükümetin şu andaki du
rumuna bakın... Yani, Hükümet üyeleri, bugünkü hayatından memnun, sadece üyeler memnun; Hü
kümetin taraftarı olan Partinin milletvekilleri olarak sizler, en az millet kadar, en az muhalefet mil
letvekilleri kadar sıkıntıdasınız. Siz de bunlara inanmıyorsunuz; ancak, bozalarla, işkembelerle bu
raya getirilebiliyorsunuz. 

AHMET SAYİN (Burdur) - El insaf kardeşim. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Değil mi?!.. Niye insaf olsun, niye bu noktaya ge

liyorsunuz?!.. 
BAŞKAN - Sayın Hatinoğlu, lütfen madde üzerinde konuşun; rica ediyorum, maddeye bağlı 

olarak konuşun. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu güvensizliğin arkasında... 
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Benim adıma niye konuşuyorsun. 
BAŞKAN-Lütfen... Rica ediyorum, yerinize oturur musunuz. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Bu güvensizlik içerisinde, siz, böyle, çok önemli 

olan özelleştirme kanununu çıkarsanız da, Hükümet olarak uygulama şansınız yok. 
KİT'leri niye satıyoruz; KİT'ler zarar ettiği için satıyoruz. Devletin üzerinde kambur olmama

sı için satıyoruz; ama, şu PTT'nin T'sinin neresi zarar ediyor; neresi, milletin ve devletin üzerine 
kamburdur; bir de orayı izah edin... Ne yazıktır ki, üçbuçuk yıllık icraatınızda devleti de bitirdiniz, 
milleti de bitirdiniz. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Sert bunu yanlış anlamışsın. 
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SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Devamla) - Sayın Hoşver, eğer cesaretin varsa, çıkar burada 

konuşursun. Grubun adına konuşma hakkın var. Öyle laf atmakla bir mesafe alamazsınız. 
Değerli arkadaşlar, şimdi, bütün bunlara rağmen, üçbuçuk yıllık Hükümetiniz döneminde, ge

reksiz, hesapsız kitapsız bir şekilde, düşüncelerinizi, iyi bir şekilde program yapmadan, harcama 
açıklarınızı kapatmak için, bugüne kadar yaptığınız icraatların günahını, bu memlekette ekmek 
bekleyen vatandaşın gelirlerinden karşılamaya çalışıyorsunuz. Evet, Hükümet üyeleri memnun; 
ama, ne millet ne muhalefet ne de milletvekilleri memnun değil. Sadece, birgün daha ayakta nasıl 
dururuz; birkaç ay daha iktidarda nasıl kalabiliriz diye formüller arıyorsunuz. 

İşte, bu 3 üncü maddede de, elde edilecek gelirlerin bir kısmının, yani harcadıktan sonra ka
lan kısmının Hazineye devrini istiyordunuz. Biz, yine, Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığımız 
müdahalelerle ne dedik; "ancak* iç ve dış borçlarda kullanalım" ibaresiyle değişiklik yaptık. Niye; 
devleti bitirdiniz, yok ki bir şey... İç borçlar çıkmış 800-900 trilyon liraya, dış borçlar çıkmış 70 
milyar dolara... 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Sizin mirasınız. 
SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Devamla) - Şimdi, vatandaşa yeni bir yatırım yapılmıyor, iş 

dünyasında para piyasaya çıkmıyor. Belki bu şekilde biraz para verir, piyasaya para çıkarır da, ye
niden bir iş ortamları oluşur; ekonomiye yeniden bir hareket gelir düşüncesiyle, biz de, bu şekilde, 
iç ve dış borçlarda öncelikle harcama kaydıyla bunu uygun gördük. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, İktidara bir kez daha sesleniyorum: Biz, bu kanun tasarısının, özel
leştirmenin hiçbir şekilde karşısında değiliz. Özelleştirmeyle ilgili 4046 sayılı Kanunda da bütün 
gücümüzle sizin yanınızda yer aldık; sizin değil, milletin yanında yer aldık. Ancak... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Yoklamalarda dışarı çıkıyorsunuz... 
SÜLEYMAN HÂTİNOĞLU (Artvin) - Biz, yoklamalarda da buradayız. Yalnız, Meclisi ça

lıştıracak olan İktidardır. Eğer, 114 milletvekilini burada bulunduramıyorsanız, siz, o zaman Hükü
met değilsiniz. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Seni dinlememek için dışarı çıkıyorlar. 
SÜLEYMAN HÂTİNOĞLU (Devamla) - Zaten, bu güvensizlik Hükümeti, daha henüz bu ko

nuda, bakanınızın... (DYP sıralarından gürültüler) 
Bakın, siz bu özelleştirmeye inanıyor musunuz?.. Şu anda İktidar sıralarında 15 milletvekili 

var; ben buradan sayıyorum. Bana öyle geliyor ki, siz bu konuya inanmıyorsunuz; siz, ancak, bo
zanın, işkembe çorbasının ve çiğköftenin hatırı için bu tasarıyı kanunlaştıracaksınız. Neredesiniz? 
Gelin buraya... (DYP sıralarından alkışlar) Bakın, orada yaylacılar da var; oradan alkış tutuyorlar. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Maddeyle ne alakası var? 
BAŞKAN - Sayın Hatinoğlu, lütfen, madde üzerinde konuşur musunuz... 

Bakın, bu maddede, elde edilen hâsılatın dağıtım şekli hükme bağlanmış. Sizden rica ediyo
rum ... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, devamlı laf atma alışkanlığı olan İk
tidar partisindeki arkadaşları ikaz ederseniz... • 

BAŞKAN - Efendim, siz, güzel bilgilerinizden Genel Kurulu yararlandırın. 
SÜLEYMAN HÂTİNOĞLU (Devamla) - Eğer, bu Hükümet, Koalisyon ortakları, kendi mil

letvekillerine güveniyorsa, önce bir güvenoyu alın içinizden... 
, NECMİ HOŞVER (Bolu) - Ne demek güvenoyu... 
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SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Zaten, milletin size güveni kalmadı. Sizin içinizde 

de güven yok. 70 küsur günlük bir Hükümetsiniz, bakanlarınızın bir kısmı değişmiş, daha güveno
yu almamış bakanlar var, bu Hükümete ret oyu vermiş adamlar bakan olmuş; siz, bu tasarı kanun
laştıktan sonra yürüteceksiniz!.. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Önce, senin Genel Başkanın güvenoyu alsın Grubundan... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bunun kanunlaşacağını biliyo
ruz. Bu kanunlaşacak; ancak, bu Hükümete güvenimizin olmadığı ve Hükümetin, bu tasarı kanun
laştığında uygulamasını yapamayacağı yönünde endişelerimiz var. Neden; önce, erken emekliliği, 
sonra geç emekliliği getirmeye çalışan, bu beceriksiz Hükümet. (ANAP sıralarından alkışlar) Ver
gi reformu yapacağım deyip, ağzınıza burnunuza bulaştırdınız. Önce vergi prensiplerini yıktınız; 
şimdi, tekrar eski vergi prensiplerine dönmeye çalışıyorsunuz; ama, bu arada bir hile yaptınız; mil
letten iki defa vergi aldınız. , • 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Bak, Güneş Taner ne diyor, 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - İşte, bu şekilde beceriksiz bir Hükümet, önce kısa 
askerlik, sonra uzun askerlik... İşte, bütün bu tablolarınızla siz, beceriksizliği sergilediniz. 

Şimdi, kendi ürünlerine, memuru, emekliyi, dulu, yetimi, işçiyi ve çiftçiyi hiç düşünmeden de
vamlı olarak zam yapan ve gelecekte bu özelleştirmeden kaynaklanan gelirlerle nerelere yatırım 
yapacağını henüz daha ortaya koymayan bu Hükümete, bu şekildeki özelleştirmenin, PTT'nin T'si 
gibi, çok önemli bir kaynağı teslim etmenin de çok fazla bir yararı yok. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Güneş Taner, senin bildiklerinin yanlış olduğunu söylü-
'yor. . 

BAŞKAN - Rica ediyorum; Sayın Tayan... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Sayın Grup Başkan vekili, eğer, söz atmakla bu işi 

geçiştireceksen, hepsine birer borazan ver bağırsınlar... Birer borazan alın bağırın... (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Hatinoğlu, rica ediyorum. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - O ki, dinlemiyorsunuz, bağırıyorsunuz; bu bağırı

şınız, Hükümetinizin bittiğini gösterir; Siz tükendiniz, gidicisiniz... (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, iç ve dış borçları ve politikalarını daha incelemeden, düşünmeden, sınırö-
tesi harekâtı dahi ben yaptım, ben emir verdim düşüncesiyle, demokrasi anlayışı dışındaki bir Hü
kümetin, özelleştirmeyi ne derece gerçekleştirip, ne derece milletin yararına sunacağından ciddî en
dişelerimiz vardır. Kanundan endişelerimiz yoktur; çünkü; kanunu biz hep beraber yaptık; ama* bu 
Hükümetten ciddî şekilde endişemiz vardır. "Ya olacaktır, ya olacaktır, ya bitecektir; ya bitecektir" 
felsefesiyle devlet idaresi olmaz. 

Eğer, bugün, sizin gerçekten bir güveniniz varsa; eğer, gerçekten cesaretiniz varsa, yapacağı
mız tek şey vardır; tamam, özelleştirme çıksın; gelin, önce milletin güvenini alın; gelin, önce, er
ken seçime gidelim. Milletin desteğini almayan, bu şekilde zayıf bir Hükümetin, müstafi bir Hükü
metin, özelleştirme yapması mümkün değildir; çünkü, millet size güvenini kaybetmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Hatinoğlu, süreniz bitti efendim. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Efendim, madde hakkında konuşacaktı. 
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BAŞKAN-Olmaz efendim, söz vermiyorum. 

SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, süremi uzatın biraz. 
BAŞKAN - Hayır efendimi uzatmıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi yüce bir kurumdur. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Her zaman öyledir. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul)-Sayenizde... 
BAŞKAN - Bu kurumun kürsüsünden konuşurken, Genel Kurula ve milletimize karşı duydu

ğumuz sevginin, saygının gereği, konulardan ayrılmamamız lazım. 

Maddede, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin satışından elde edilecek hâsılatın... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sen konuş Başkan!.. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... 

...belirli kurumlara dağıtılması isteniyor. Şimdi, siz buraya çıkıp da, meydan mitinglerinde ko
nuşur gibi konuşursanız, bu kürsüye saygı gösterilmiş olmuyor, (ANAP sıralarından gürültüler) 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Senden öğrendik. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sen konuş Başkan... Sen yazıver.... 

BAŞKAN - Lütfen, rica ediyorum, sayın milletvekilleri, tasarıları okuyup, inceleyerek çıksın- * 
lar kürsüye. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, bize yazılı ver, okuyalım bari!.. 
BAŞKAN - Geliyorlar, kürsüde, tasarıyla ilgisi olmayan, maddeyle ilgisi olmayan şeyler söy^ 

lüyorlar. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Konuşturmuyorsunuz Sayın Başkan, çok müdahale ediyorsunuz. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Bu şekilde müdahale senin hakkın değil. 
BAŞKAN - Nasıl, benim hakkım değil... Burayı ben yönetmiyor muyum...Lütfen, oturur mu

sunuz... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sen orada yorum yapamazsın. . 
BAŞKAN - Bakın, eğer... , 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sen Başkanlığını bil, öyle bir hakkı sana hiç kimse 

vermedi. 

BAŞKAN - Millet bizi dinliyor. Buraya boş olarak çıkamazsınız..; 

Lütfen yerinize oturur musunuz...(ANAP sıralarından gürültüler) 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Senin kim olduğunu biliyorum ben... 
BAŞKAN - Yerinize oturur musunuz...Lütfen, yerinize oturur musunuz... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sözünü geri al. 

BAŞKAN - Maddeyle ilgili ne söylediniz?.. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sen bilemezsin... 
BAŞKAN-Lütfen, oturur musunuz. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) -Oturmuyorum... Bir milletvekili olarak konuşma hak

kım var. 
BAŞKAN - Lütfen, oturur musunuz... 
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CENGİZ BULUT (İzmir) - Yazıklar olsun!.. Protesto ediyoruz... Bir milletvekilinin konuşma 

hakkı yok... Bakın, Türkiye bizi seyrediyor. Ayıp ediyorsun... 
BAŞKAN - Ben, ömrüm boyunca cehaletle mücadele ettim ve yine edeceğim. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Yazıklar olsun!.. Olmaz böyle şey... Durmadan müdahale ediyor-
sun.Ne konuşacağımıza sen mi karışacaksın. 

BAŞKAN - Burada boşuna bağırmakla birşey elde edilmez ki. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Yanlış yapıyorsun Sayın Başkan, ikide bir müdahale ediyorsunuz. 

Yanlış yapıyorsunuz. 

BAŞKAN - O zaman, kürsüyü bırakalım, Meclisi kimse yönetmesin. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Her seferinde müdahale ediyorsunuz. 

BAŞKAN - Lütfen, oturur musunuz... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sizin tutumunuza göre hareket ediyoruz. Siz o kürsü

de oturuyorsunuz; ama, bu Meclisin yüz karasısınız...(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Oğuz. 

Süreniz 10 dakikadır efendim. 

RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 833 sıra sa
yılı, Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenmesine, Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde, Refah Partisi Gru
bu adına maruzatta bulunmak üzere huzurlarınızdayım. 

Değerli arkadaşlarım, 3 üncü madde -biraz önce de Divanda okunduğu gibi- Türk Telekomü
nikasyon Anonim Şirketi hisselerinin satışından elde edilen gelirlerin yüzde 20 kadarının posta hiz
metlerine, yüzde 20 kadarının telekomünikasyon hizmetlerine tahsisine dair hükümler getiriyor. 
Değerli arkadaşlarım, posta hizmetlerine tahsisi anladık da, bu satış bedelinin, sattığımız telekomü
nikasyon hizmetlerine sarf edilmesi nasıl olacak. Bunu, Sayın Bakanın açıklayacağını ümit ederim. 

"... yüzde 20 kadarı telekomünikasyon hizmetleri..." deniyor; telekomünikasyonla ilgili birim
ler satıldığına göre, hangi telekomünikasyon hizmetlerine sarf edilecek. "Lisans ücretlerinin yüzde 
20 kadan, telekomünikasyon hizmetlerinin geliştirilmesinde kullanılır" ibareleri yar; yine, lisans 
ücretlerinden gelenlerin de -yüzde 35'i satılmış olmasına rağmen- hangi hizmetlere kullanılacağı 
hususu, açıklığa muhtaç bir durumdur. "Bu miktarlar ve kullanım alanları, Ulaştırma Bakanlığının 
önerisi ve Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir. Kalan kısım ise öncelikle borç ödemelerinde kulla
nılmak üzere Hazineye devredilir" hükmü mevcuttur. 

Değerli arkadaşlarım, malumu âliniz, Özelleştirme Kanununda, özelleştirmeden elde edilecek 
paralann nerelere sarf edileceği hususu tadadı olarak zikredilmiştir. Bunlardan, Hazineye devretme 
ve borç ödeme hususunda men edici hükümler mevcut olmasına rağmen, burada görüyoruz ki, "Ha
zineye devredilir ve borç ödenir" şeklinde bir hüküm getirilmektedir ki, bu da, mevcut özelleştir
me hükümlerine taban tabana zjt bir hüküm taşımaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 3 üncü maddenin, özellikle gerekçesinde, 406 sayıiı Kanuna eklenen 19 
uncu maddeyle, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin hisse satışlarından elde edilen gelirlerin ve lisans 
ücretlerinin kullanım alanları belirlenmekte ve ek 20 nci maddeyle bu Kanun gereğince yapılacak 
işlemlerde vergi, resim ve harçtan muafiyetinin sağlanacağına dair beyan yer almaktadır. 

Görülüyor ki, bu maddeyle, bir taraftan, posta hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi he
def alınırken, diğer taraftan, telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi hususun-
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da hükümler getiriliyor ve neticede, kalan kısım ise, açık bir şekilde, Özelleştirme Kanununa mu
halefet olarak, Ulaştırma Bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Hazineye devrediliyor 
ve borç ödemesinde kullanılıyor. Bu tenakuzu ifade etmek, çok açık bir şekilde belirtmek gerekti
ğini ifade ediyorum ve diyorum ki, siz, ta bidayetten beri, bu özelleştirmede, bir adım atma imkâ
nını bulamadınız; çünkü, sadece, bunun, uzun uzun laflarını ettiniz. Çok değerli arkadaşlarımız ve 
bakanlarımız bizi zaman zaman muaheze ettiler, dediler ki; "Yahu! Siz, ne yapıyorsunuz; bu engel
leme hükümleriyle bizi sıkıntılara koyuyorsunuz, devleti sıkıntıya koyuyorsunuz, günde şu kadar 
milyar lira faiz ödediğimiz halde, siz bunu geciktirerek, Hazineyi de.devleti de, milletimizi de za
rara uğratıyorsunuz. Halbuki, bu kânunlar çıkalı ne kadar oldu; arkadaşlarımız sık sık dile getirdi
ler, hatta hesaplarını yaptılar, dediler ki: "Şu ana kadar, yapmak istediğinizi yapamadınız; bundan 
dolayı da, siz, zararı, her gürt kendi elinizle büyüttünüz, hatta yapmak istediklerinizin bir kısmını 
da elinize yüzünüze bulaştırdınız; İşte Et ve Balık Kurumu, işte Karabük, işte PETLAS" Say saya
bildiğin kadar... hangisini ele aldıysanız hiçbirisi neticeye ulaşmadı. Gene günde 250 milyar lira 
üzerinden gelen zararları ve faiz ödemelerini de sanki takabbül etmiş gibi benimsediniz, bunlar da 
birbiri üzerine yığılıp duruyor. 

Dul ve yetimin, öksüzün hakkını, yetmiş yıllık birikimini, sel önünden kütük kapar gibi, haraç 
mezat satarak, bu millete fevkalade kötülük ediyorsunuz; millî serveti israf ediyorsunuz. Bir taraf
tan, görev suiistimali de oluyor. Yarıri, bunun hesabını bir soran bulunur. Bu hesabı sorarlar sizden. 
20 milyar değeri olduğu halde, 12 milyara satma hususundaki kararınızı ve Sayın Bakanın istifası
nı... -. 

RASİM ZAİMÖĞLU (Giresun) - Başbakan 30 milyar dedi. 

ALİ OĞUZ (Devamla) - 30 milyar diyor arkadaşlarımız. 

...nasıl, bu millete izah edeceksiniz ben bunu anlayamıyorum. 
Yarın, özellikle Anayasa Mahkemesinde, bunun hesabını sizden sorarlar. Savunmayla ilgili, 

istihbaratla ilgili ve özellikle stratejik kurumlarla ilgili satışın ne kadar mahzurlu olduğunu gene ar
kadaşlarımız defaatle söylediler. Amerika Birleşik Devletlerine mi satacaksınız, Thatcher'in oğlu
na mı satacaksınız, kime satacaksanız bir an evvel açıklayın; miktarını, hiç olmazsa kaça sataca
ğınızı da söyleyin... 

RASİM ZAİMÖĞLU (Giresun)-Satılmış, satılmış!.. .'''•'. 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Sayın Bakanı niye azlettiniz; bir de onu söyleyin. Böylece, bu mil

let, sizin ne yapmak istediğinizi, hiç olmazsa öğrenmiş olsun diyorum ve bu duygularla, Yüce He
yetinizi saygılarımla selamlıyorum efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN• — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına,.Sayın Halil Başol, buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA HALİL BAŞOL (Tekirdağ) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çok 

önemli bir kanun tasarısını müzakere ediyoruz. Kanun tasarısının Millet Meclisindeki müzakeresi
nin anlamı şudur: Gerek milletvekilleri olarak gerek partiler olarak, daha ıslah edilmiş bir biçimde 
çıkmasını, daha hatasız çıkmasını temin etmek içirt kanun tasarılarını burada müzakere ediyoruz. 
Ancak, görüyorum ki, tasarının maddeleri üzerinde, grupları adına konuşan arkadaşlar -şahısları 
adına konuşanlardan söz etmiyorum- tasarının maddesinden tek kelime söylemeksizin, buradan 
meydan nutku irad ediyorlar. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Siz de dahil misiniz buna?.. 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Siz de politika yapıyorsunuz... Siz de maddeye girmiyorsunuz... 
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RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Bu konuyu gündem dışı konuşabilirsiniz. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Demek ki, burada görüşülmekte olan tasarı maddesine, metnine 
katkıda bulunma amacı yok. Ya, amaç ne; engellemek... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Bunların maddeyle ilgisi yok efendim, sadede gelin... 

BAŞKAN - Maddeye geleceksiniz değil mi Sayın Başol... 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Maddeye geleceğim... 

BAŞKAN - Ben, biraz önce ikaz ettim, arkadaşlar tepki gösterdiler. 

Beni destekliyorsunuz; ama, yine de maddeye gelirseniz memnun olurum. 
HALİL BAŞOL (Devamla) - Maddeye geleceğim; ancak, maddeye gelmeyenlere tarizlerimi 

söylemek zorundayım. 

"Bu Hükümet bitti. Bu Hükümet battı" laflarını üçbuçuk seneden beri söylüyorsunuz; ama, üç
buçuk seneden beri bu Hükümet Türkiye'yi yönetiyor. Eğer, bundan başka söyleyecek lafınız yok
sa, lütfen, bu kürsüye çıkmayın. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Size mi soracağız kürsüye çıkmadan evvel!.. 
HALİL BAŞOL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, maddenin esası, satıştan doğacak olan ge

lirlerin nasıl kullanılacağıyla ilgili. Madde, tespit etmiş; yüzde 2Ö'si şöyle, yüzde 20'si böyle kulla
nılır diye. Efendim, niye böyle kullansın, niye şöyle kullanmasın yahut şöyle kullansa daha iyi olur 
tezi orta yerde yok. Hatta, birtakım kimseler, komisyonda madde hakkında hiçbir itirazda bulun
madıkları halde, burada, gelip engelleme yapıyorlar. Biraz evvel yoklama talep edildi ve yoklama 
soncunda 200 milletvekilinin Mecliste bulunduğu tespit edildi. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Şimdi kaç kişi var efendim? 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Şimdi kaç kişi var Sayın Başol? 
HALİL BAŞOL (Devamla) - Birtakım arkadaşlar, Meclisi, okulla karıştırıyor. Meclis, okul 

değil. 
BAŞKAN - Sayın Başol, rica ediyorum, maddeye bağlı olarak konuşun. Siz, İktidar Partisi 

milletvekilisiniz ve sorumluluğunuz da var. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Şu anda İktidar sıralarında 20 kişi var. 
HALİL BAŞOL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ben, bazılarınızın yaşı kadar Parlamento

da kaldım. Sizi kırmak için söylemiyorum; ama "Mecliste kimse yok, Meclise kimse gelmiyor" de
diğiniz zaman, zannediyorsunuz ki, İktidarı yıpratıyorsunuz. Hayır, İktidarı yıpratmıyorsunuz; 
Meclisi yıpratıyorsunuz. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - İktidar yok ki... 
HALİL BAŞOL (Devamla) - Meclis, benim de, senin de, hepimizin Meclisi. Sizin saçma sa

pan sözlerinizi dinlememek için arkadaşlar dışarıya çıkıyorlar, onu bilin. (DYP sıralarından "Bra
vo" sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) Eğer buradan ciddî konuşsanız, arkadaşlar ge
lirsizi dinlerler, Lütfen, katkıda bulunmayacak arkadaşlarımız, bu kürsüye çıkmasınlar ve Mecli
sin de boş olduğunu vatandaşa şikâyet etmesinler. Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz haberiniz olsun... 
Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz... -

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Başkan, bu ne yahu! • . ' . ' , 

BAŞKAN - Sayın Başol "saçma sapan sözlerinizi" dediniz; bu, biraz ağır bir ifade oldu. Her
kes konuşmaları dinlemek zorunda değil. Ö bakımdan, böyle yorumlarsanız memnun olurum. Ba
zı arkadaşlarımız elbette ki, kulislerde oturuyorlar. 

- 6 3 -



T.B.M.M. B:108 3 . 5 . 1 9 9 5 0 : 2 
RAŞİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Sayın Başkan, madde hakkında mı konuşuyor sayın ha

tip?!... 

BAŞKAN-Efendim, ikaz ettim, ne yapayım?.. İçtüzükte deniliyor ki... 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - İkaz etmiyorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Üç defa ettim efendim. Etmedim mi, arkadaşların hepsi şahit. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun)-Nasıl ediyorsunuz? 

BAŞKAN - Sayın Başol, rica ediyorum... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sözünü geri alsın. 
HALİL BAŞOL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, eğer üzüldüyseniz, bu kelime ağır ise, ke

limeyi geri alıyorum; ama, gereksiz laflar söylendiğini lütfen, kabul ediniz. Millet bizi dinliyor. Ge
reksiz laflar söylendiğini, dinlenmeyecek kelimeler söylendiğini, lütfen, kabul ediniz. Bugün bura
dasınız, yarın şurada olabilirsiniz; burada oturanlar, öbürgün oraya gidebilir. Bu Meclis, memleke
timizin ve milletimizin gözbebeğidir, medarı iftiharıdır. "Meclise kimse gelmiyor, Meclis çalışmı
yor" edalarıyla, Muhalefet olarak, İktidarı yıpratacağınızı zannetmeyin. Belki İktidar yıpranır; ama, 
İktidarla beraber bu Meclisi de yıpratırız... 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Sizden kimse yok, sıralar bomboş baksana... 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Dikkat ederseniz, basında, kamuoyunda Meclis aleyhinde, bü
yük ölçüde ters ve yanlış bir düşünce var. Mecliste, katkıda bulunacaklar bulunur; yani, Meclis ça
lışmaları, okul çalışmaları gibi değildir. 

Madde iyi düzenlenmiştir. Benim, konuşmak için zamanım var; ama, bizim amacımız engel
lemek değil. Lütfen, engellemeyi yapsanız bile, hiç olmazsa, açıktan açığa yapmayalım. Açıktan 
açığa yapmayalım; çünkü... 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Saçma sapan yapıyorlar. 

BAŞKAN - Sayın Başol, biraz maddeyle ilgili olarak konuşursanız memnun olurum. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - ...vatandaşlar bizi dinliyor, vatandaşlar söylediğimizi anlıyor ye 
değerlendiriyor. Düşünmemiz lazım; Türkiye'de muhalefet olarak oy kaybedenler var, Anamuha-
lefette bulunup de oy kaybedenler var. Bunların sebeplerini araştırmamız lazım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Başol, teşekkür ederim efendim. 

Değerli arkadaşlarım, işte, maddeye bağlı olarak konuşulmayınca, karşı tarafa, sataşmadan do
layı, söz hakkı doğuyor. Arkadaşlarımdan onun için rica ediyorum; buraya çıkan, maddeye bağlı 
olarak, konuya bağlı olarak konuşursa, hem Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına bir kat
kıda bulunur hem Yüce Meclisin zamanını boşa harcamamış olur. Hepinizden bu yönde ricada bu
lunuyorum. 

Şahısları adına söz alan Sayın Mustafa Ünaldı?.. Yok. 

Sayın Salih Kapusüz; buyurun efendim. 

Sayın Güneş Taner, daha sonra da siz varsınız. 

Sayın Kapusuz, süreniz 5 dakika efendim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; maddeyle il
gili görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 
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Öncelikle, hepinizi saygıyla selamlarken, tartışmaları tekrar etmekte fayda mülahaza etmiyo

rum; ancak, bu kürsüde konuşan bütün arkadaşlarımızın, samimî olarak katkıda bulunmak arzusuy
la konuştuklarını belirtmek istiyorum; aksi görüş, yakışmıyor. 

Değerli arkadaşlar, biz, bu konulan, geçmişte, ilgili kanunlar çıkarılırken ifade ettik; fakat, bu 
ifade edilenlerden istifade edilmediği için, maalesef, bugünkü oturumları tekrarlamak mecburiye
tinde kaldık. 

Şimdi, bakınız, 3 üncü maddede ek madde 19'la kanuna bir ilave yapılıyor. Bu ilavede, arka
daşlarımın ifade ettikleri gibi, satıştan elde edilen gelirlerin tanzimi söz konusu. İfadelerinizden bir 
tanesi "yüzde 20 kadarı." Bu, kesinlik ifade etmiyor, doğru değil; orada "yüzde 20'si" demeniz ge
rekir; şayet, yüzde 20'si ise; ama, orada bir elastikiyet getirmek istiyorsanız -ki, bakm, Anayasa 
Mahkemesinin iptal gerekçelerini iyice incelemişseniz, bu belirsizliklere de atıf vardır- öncelikle, 
bu "yüzde 20 kadarının posta hizmetlerine" ifadesini "yüzde 20'sinin posta hizmetlerine" şeklinde 
-eğer, ısrarlıysanız yüzde 20'nin olmasında- düzeltmeniz lazım. Ancak yüzde 34'ünu Özelleştiri-
yorsunuz; Özelleştirdiğiniz yüzde 34 için, telekomünikasyon hizmetlerine para ayırıyorsunuz. Bu
nun anlamı yok efendim. Hem özelleştireceksiniz, özelleştirdikten sonra da tutacaksınız* diyecek
siniz ki, "ben, bunlar için yüzde 20 pay aktaracağım..." Bu, doğru değil; hakkınız da yok... 

Aynı şekilde, diyorsunuz ki "lisans ücretlerinin yüzde 20 kadarı..." Bu da yine muallak, yine 
yuvarlak, yine belirsiz. Bununla da ne yapıyorsunuz; siz, yüzde 34'ünü, kâr etmek üzere alan mü
esseselere tahsis etmeyip, kârının onlara, yükünün devlete kalması gibi bir yükümlülük altına giri
yorsunuz; bu da doğru değildir. 

Yanlışlıklardan bir tanesi de şu: "...Bu miktarlar ve kullanım alanları Ulaştırma Bakanlığının 
önerisi ve Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir" deniliyor. Burada, bir yetki istiyorsunuz; ama, bu 
yetkiyi de, nasıl kullanacağınız konusunda, biraz önceki yanlışlıklara atıf vardır; yani, oradaki be
lirsizlikleri keyfi olarak kullanma gibi bir uygulama söz konusudur. Stratejik bir kurum olan T, bu 
şekliyle keyfî kullanılamaz. 

Burada, bir şeyi hatırlatmak istiyorum, özellikle vatandaşlarımız da çok iyi bilsinler: Posta ve 
Telgraf zarar ediyor; ama, Telefon kâr ediyor. Siz, kâr edenin yüzde 34'ünü, özellikle, kâr eden bi
rimleriyle tamamen satıyorsunuz, devrediyorsunuz; bunun tabiî sonucu olarak yanlış yapıyorsunuz. 
Bakınız efendim, 23.11.1994 günkü birleşimin tutanaklarını getirdim ve özellikle o gün, yine, hu
zurlarınızda, böyle bir kurnazlık ifade eden maddeyle alakalı, para aktaracağınız kurumla ilgili bil
gi aktarmaya çalıştım. Bir Özelleştirme Fonu kurulmuştu; bir de Kamu Ortaklığı Fonu. Kamu Or
taklığı Fonunu Hazineye bağlamıştınız; Özelleştirme Fonundan da Kamu Ortaklığı Fonuna aktar
ma yapacağınız noktasından ikazımızda, "siz özelleştirme yapıp da ne yapacaksınız; faiz ödeyecek
siniz" dedik. O zaman, karşı çıktınız; "bu, böyle değildir dediniz; ama, bakınız, 4046 sayılı Yasa
nın 2 nci maddesinin (c) fıkrasını inceleyecek olursanız, orada aynen "...özelleştirme uygulamala
rından elde edilecek gelirleri, genel bütçe harcama ve yatırımlarına kullanamaz" deniliyor; ama, bu 
tasarıda diyorsunuz ki; borç ödemelerinde kullanılacak. 

İşte, bizim haklılığımız, bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Yani, siz bunları satacaksınız, götü
receksiniz, faiz diye ödeyeceksiniz... Allah'tan korkmak lazım. Fakir ve fukaranın konuştuğu para
yı, birilerinin cebine transfer etmek... Bunun adı özelleştirme değildir. Bugün, geçici olarak 10 mil
yar dolar almışsınız, 20 milyar dolar almışsınız; bu, kâfi değildir. Bu, milleti de kurtarmayacak, si
zi hiç kurtarmayacaktır. 
/ Bakınız, bugün savaş ortamında değiliz, inşallah, savaşla falan da karşılaşmayız; ama, Allah 

korusun, Irak, İran, öbür taraftan Libya, Bosna, Çeçenistan'ı düşünecek olursak, dünyanın tavırla
rını ve Avrupa Birliğinin kararlarını da düşünecek olursak, bir şeyi hatırlamak mecburiyetindeyiz; 
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nedir o; savaş hali ki, öyle bir dönemle bizi Allah karşilaştırmasın, o zaman askerî haberleşmeler, 
gizli haberleşmeler, maalesef, bu konumla inisiyatif dışına çıkmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz; size biraz da ek süre verdim; inanınız. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Peki, teşekkür ederim. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Sayın Başkanım, konuşmalarda cevap ver
meye mecbur olduğumuz birkaç hususu arz edeceğim. Arkadaşlarımız, her şeyden evvel, burada, 
bir devlet varlığının azınlık hissesinin satışa çıkarıldığını gözden kaçırıyorlar. Bunun, yüzde 
5 Tinin, posta işletmesine devredilen yüzde 10'u da hesap ederlerse, yüzde 61'inin devlet malı ol
duğunu, devlet kuruluşu olduğunu gözden kaçırıyorlar. Kaldı ki, devletin, sahip olduğu bu kurulu
şa, yapacağı kamu hizmetleri, halka yönelik hizmetler için para transfer etmesi kadar normal bir 
şey olamaz; hem bu amaç için hem hisselerin cazibesi için hem de devletin Telecom Şirketinden 
isteyeceği, halka yönelik hizmetlerin layıkı veçhile yerine getirilmesi için, yüzde 20'ye kadar bir 
transferin yapılması kadar doğal bir şey olamaz. 

Arkadaşlarımız, bir hususu devamlı vurguluyorlar. Transfer edilecek paranın muhatabı, yuka
rıda belirtildiği gibi, Posta İdaresi ve Telecom Şirketidir. Katma değerli şirketlere böyle bir trans
fer söz konusu değildir; lisanslarla ilgili şirketlere böyle bir transfer kesinlikle söz konusu değildir. 
Konuşmalarda, sanki buraya da bir para transfer ediliyormuş gibi anlam çıkarılmaktadır; fevkala
de yanlıştır; düzeltiyorum. 

Değerli arkadaşlarımın, 4046 sayılı Kanun ve onun 129 günlük uygulaması hakkındaki eleşti
rilerine, daha dün değil evvelsi gün, 14 saat, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda, ayrıca 
Yüce Meclisin gündem dışı konuşmalarında ve basın toplantılarında defeatle cevap arz ettim. Yal
nız bir cümle söylüyorum: 129 günlük uygulamayı, onbeş yıllık uygulamanın herhangi bir 129 gün
lük kısmıyla mukayese etmeye her zaman haZır olduğumuzu arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Güneş Taner. 
Sayın Taner, süreniz 5 dakika; süreyi uzatmıyorum efendim. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün görüşmekte olduğumuz tasarı, hakikaten, bu 

memleket için hayırlar ve uğurlar getirecek olan, hepimizin üzerinde işbirliği yaptığımız, büyük ça
lışmalarla çıkmakta olan bir tasarıdır. Anavatan Partisi, bu tasarıya -gerek özelleştirme olsun ge
rek PTT'nin T'sinin, dünya koşullarındaki özelleştirmeye paralel olarak Türkiye'de de özelleştiril
mesinin yapılmasına- prensip olarak katılmış, yürekten inanmıştır ve Hükümetin, bu tasarıyı ka
nun haline getirmesini destekleyen bir tutum içindedir; bunu, böyle bilmenizde fayda vardır. 

İkinci kısımda, Anavatan Partisi bunu neden bu kadar desteklemiştir, neden bunun üzerinde bu 
kadar titizlikle durmaktadır; bunu arz edeceğim. 

Mesela, benden evvel, grup adına çıkan Sayın Hatinoğlu, belki de biraz haksız eleştirilere mu
hatap oldu. Kendisi, bu tasarı, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken, yeteri kadar, teknik ola
rak hazırlanamadığı için, bir alt komisyon kurulmasına ve komisyon kurulup çalıştıktan sonra, Plan 

- 6 6 -



T.B.M.M. B:108 3 . 5 . 1 9 9 5 0 : 2 
ve Bütçe Komisyonundaki bütün müzakerelerine katılarak, bu tasarının bugünkü şeklinde çıkma
sında fevkalade katkılarda bulunan ve destekleyen bir arkadaşımızdır. Şimdi, tabiî, kendisi, bura
da, tasarının üzerinde bu kadar konuşmayıp da, belki biraz ekonomik durumun kötülüğüyle ilgili 
ifadelerde bulunduysa, takdir edersiniz ki, milletvekilidir; bugün, vatandaşın da sıkıntıda olduğunu 
hepimiz kabul etmekteyiz. Bunu, bu kadar söylemek istiyorum. 

Şimdi, müsaade ederseniz, tasarının teknik tarafına geleyim. Daha evvelki konuşmacılar, ge
nellikle bunun üzerinde fazla durmadılar... 

BAŞKAN - Efendim, tasarı değil, madde... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Madde efendim. 

Refah Partisindeki arkadaşlarım bazı noktalara değindiler; onlara da cevap vermek istiyorum; 
çünkü, biz, alt komisyonda bunun üzerinde çok teknik çalıştık. Birincisi, bu madde geldiği sırada... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Komisyon adına konuşmuyorsunuz!.. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Komisyon üyesiyim beyefendiler... Komisyon adına konuşmu

yorum; komisyon üyesi, alt komisyon üyesi ve maddeyi bilfiil hazırlayanlardan biri olarak konu
şuyorum. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) - Ve tabiî, milletvekili olarak... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Tabiî ki, milletvekili olarak, bu milletin bana devrettiği bu ser
best kürsüde konuşmak durumundayım, müsaadeyi sizden almayacağım, takdir edersiniz... 

Şimdi, bu rakamların yükseltilmesindeki sebep, hepinizin bildiği gibi, Türkiye'deki telekomü
nikasyon hamlesidir. Bu, Anavatan Partisi döneminde -bilhassa 1983'ten başlayarak 1991'e kâdar-
büyük çapta bir yatırımla devam etmiş ve Türkiye'nin, ekonomik olarak geri kalmış olan Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerine, zor şartlarda da olsa büyük çapta telekomünikasyon yatırımı ya
pılmıştır. Yeterli midir; değildir. 

Şimdi, siz, bir özelleştirme yaptıktan sonra, buraya gelen yabancı şirketlerin, para kazanama
dıkları Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya gidip, orada yatırım yapmalarını beklerseniz, bu, bir hayal 
olur. Şimdi, onlar yatırım yapmadı diye oradaki insanları kaderlerine terk edemezsiniz. Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu'daki insanlar bizim insanlarımızdır. Geçmişte onlara ne kadar yatırım yaptıy
sak, o kadar yatırımı, özel sektörün yapmadığı yerde bu devletin yapması lazımdır. İşte, bunun için 
biz bu maddenin rakamlarını yükselttik ki, PTT'nin eline, Hükümetin eline buradan para kalsın; bu 
kalan parayla, eksik kalan yerhîre, 'eksik giden hizmeti devlet götürsün. İşte, adalet buradadır. Bi
rinci kısmı bu. ' 

İkinci kısmına gelince: Peki, efendim, bunu yüzde 20'ye kadar diyorsunuz da niye yüzde 20 
demiyorsunuz; Hükümete bu seyyaliyeti niye veriyorsunuz?.. Beyefendiler, iktidarda olun muhale
fette olun, beğenin beğenmeyin, Hükümet, TC Hükümetidir; o Hükümete bazı yetkileri vermek si
zin görevinizdir; o yetkileri en iyi şekilde kullanmak da o Hükümetin görevidir; ama, bu görevi kul
lanma sırasında eksik yaparlar, yanlış yaparlar; onu denetlemek de bu Meclisin görevidir. 

Şimdi, biz, burada, Hükümete, prensipte güven duymak mecburiyetindeyiz. Bizim adımıza ic
ra yapacaklar. Meclis bu icrayı yapmadığına göre Hükümet yapacak. Niye yüzde 20'ye kadar di
yorsunuz, bu teknik bir konudur. 

Şimdi, siz, PTT'nin satılması sırasında, eğer zannediyorsanız ki, kunun çıktı, ertesi gün 
PTT'nin T'si bir tek şirkete tek kalemde satıldı; böyle bir şey yok. PTT'nin T'si, bir süre içerisinde, 
birçok şirkete, çeşitli şekillerde satılacak ve bunlardan alınacak olan gelirlerin, bir takvim yılı içe
risinde ne kadarının geleceğini kestirmeniz mümkün değildir. Bir an için düşünün, Sayın Başbaka-

- 6 7 -



T.B.M.M. B :108 3 . 5 . 1 9 9 5 0 : 2 
nın da dediği gibi 30 milyar dolara sattık; peki, 30 milyar doların yüzde 20'sini bir şirkete verirsek 
ne kadar tutar? O sene, tesisin, 30 milyar dolara tamamını değil de, 1 milyar dolarlık kısmını sattı
nız, ertesi sene 7 milyar dolarlık kısmını sattınız; her seferinde bunu bölük pörçük verdiğinizde, 
bütçede düşündüğünüz, memleketin yatırımlarında arzuladığınız rakamları değil de onun altındaki 
rakamları alelacele çıkarılmış bir kanunla vermeye kalkarsanız, yanlış olur. 

Neticede, siz, milletten topladığınız vergilerden elde edilen paralarla yatırım yapmışsınız, bu
rada bir tesis yapmışsınız ve değerlenen bu tesis, peştamaliyesiyle beraber; kimine göre 30 milyar, 
kimine göre de 40 milyar dolar elde etmektedir. 

İşte, buradaki mesele; eğer bu tesis 40 milyar dolar ediyorsa, bu rakamları aşağıya düşürme
mek ve bunun pazarlığını iyi yapmaktır/Ümidimiz, Hükümet bu pazarlığı iyi yapacaktır, yapama
dığı takdirde, tabiî, biz bunun takipçisiyiz. 

Şimdi, gelelim arkadaşımızın... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Taner, hiç kimsenin süresini uzatmadım, özür dilerim. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Efendim, konu çok önemlidir. 
BAŞKAN - Hayır efendim, kaideyi bozmuyorum; ama, başka bir maddede size söz verece

ğim; çünkü, şimdiye kadar hiçbir arkadaşımın konuşma süresini uzatmadım. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Sayın Başkan, bu, teknik bir konudur... 
BAŞKAN — Olsun efendim; diğer maddelerde, grup adına, başka bir arkadaşın yerine çıkar 

konuşursunuz. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Özür dilerim, sürenizi uzatmıyorum, j 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Süremin uzatılmasını Mecliste oylar mısınız... 
BAŞKAN - Böyle bir oylama usulümüz yok. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Var efendim. 
BAŞKAN-Şimdiye kadar hiçbir arkadaşımızın süresini uzatmadım. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Efendim, gruplar bilgi vermediler; beri, komisyon üyesiyim. 
BAŞKAN - Efendim, siz bir milletvekilisiniz; yani, bir imtiyazınız yok. Hiçbir milletvekili

nin süresini uzatmadım; rica ediyorum; yani kural bu. •!• 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim... ' 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın arkadaşımız, konuşurken "TC Hükümeti" dedi. Lüt

fen "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti" diyelim, "TC Hükümeti" demeyelim. 

BAŞKAN - O anlama gelir; yani, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin kısaltılmış şekli TC Hü
kümetidir. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Yine de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti" diyelim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Yani, Tansu Çiller ile karışmasın. 

BAŞKAN - Yok canım, hiç olur mu? 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Soru soracağım Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Başka sorti sormak isteyen?... 
Sayın Şaban Bayrak. 
Soru sormak isteyenleri tespit işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Ünal. 

ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, delaletinizle şu sorularımın Sayın Bakan tarafından 
cevaplandırılmasını istiyorum: 

Birinci sorum: Görüşülmekte olan 3 üncü maddedeki ek madde 19'un sonunda "kalan kısım 
öncelikle borç ödemelerinde kullanılmak üzere Hazineye devredilir" denilmektedir; ancak, 24 Ka
sım 1994 tarihli 4046 sayılı Yasanın 2 nci maddesinin (c) fıkrasında ise, özelleştirme uygulamala
rından elde edilecek gelirlerin genel bütçe harcama ve yatırımlarında kullanılmaması hususunda bir 
ilke vardır. Bunun dışında, yine, 4046 sayılı Yasanın 10 uncu maddesinin onüçüncu fıkrasının 
üçüncü bendinde "Özelleştirme Fonundan genel bütçeye kaynak aktarılamaz" şeklinde bir ifade 
vardır. Bu ikisi arasında bir çelişki yok mudur? 

İkinci sorum: PTT'nin T'sinin yaklaşık değeri ne kadardır? 
Üçüncü sorum: Bu 4046 sayılı Yasa çıktıktan sonra, bugüne gelinceye kadar, kaç milyon do

larlık özelleştirme yapılmıştır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Cevap vereyim mi Sayın Başkanım? 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Bayrak da sorsun; belki, müşterek cevap verilmesi gereken konu

lar vardır. 
Buyurun Sayın Bayrak. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakana sorularım olacak; 

arz ediyorum. 

Madde 3'ün ek 20 nci maddesinde... 

BAŞKAN - Şu anda ek 19 uncu maddeyi müzakere ediyoruz efendim, ek 20'nci maddeyi da
ha sonra müzakere edeceğiz; uygun görürseniz o zaman sorun... 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - O zaman soralım; peki. 

BAŞKAN - Tamam efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Sayın Başkanım, daha evvelki konuşmala

rımda da arz ettim; bu, özel bir kanun. Biraz evvel konuşan Sayın Taner de anlattı; halkımızın, dev
letimizin yatmma ihtiyacı var. Değeri ne kadar; bunu, yapacağımız çalışmalar, değerlendirmeler ve 
4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesi çerçevesindeki uygulamalar gösterecektir. Şimdiden, peşinen 
bir şey söylemek kesinlikle söz konusu değildir. 

4046 sayılı Kanunun uygulanmasından bugüne kadar ne yapıldı diye sordu arkadaşımız. Özel
leştirme Yüksek Kurulu tam 48 karar aldı, 66 kuruluşla ilişkili özelleştirmeye strateji getirdi, 135 
milyon dolar brüt hâsılat elde etti, kasaya da 40 milyon dolar para girdi. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sorularım cevaplandırılmadı Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

Maddeyle ilgili önergeler vardır; geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 833 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü maddesi ek madde 19'un aşağıda

ki belirtildiği şekilde değiştirilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Salih Kapusuz 

Kayseri 
Kemalettin Göktaş 

Trabzon 
Kâzım Ataoğlu 

Bingöl 
İsmail Goşar 

Çankırı 

Fethullah Erbaş 

Van 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
Abdulilah Fırat 

Erzurum 
Ali Oğuz 

İstanbul 

"Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi hisselerinin satışından yüzde 10'u posta hizmetleri, 
yüzde 10 telekomünikasyon hizmetleri; lisans ve ruhsat sözleşmelerinden doğan ücretlerin yüzde 
10'u telekomünikasyon hizmetleri, araştırma, geliştirme ve desteklemelerinde kullanılır. Bu amaç
la kurulacak fondan, kullanım alanları ve miktarları, Ulaştırma Bakanlığı önerisi ve Bakanlar Ku
rulu kararıyla belirlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

833 sıra sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenmesine, Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının ek madde 19 
son cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

Son cümle: "Kalan kısım, 4046 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen alanlarda kul
lanılır. 

Saygılarımızla. 

Işın Çelebi Şaban Bayrak 

İzmir Kayseri 

Bedrettin Doğancan Akyürek Abdüllatif Şener 

İstanbul , Sivas 

Halil Orhan Ergüder İsmet Kaya Erdem 

İstanbul İzmir 

Şerif Bedirhanoğlu Mehmet Sağdıç 

Van Ankara 

İlhan Kaya Engin Güner 

İzmir, İstanbul 

Emin Kul Yücel Seçkiner 

• İstanbul ' . ' Ankara 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 833 sıra sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenme
sine, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısının 3 üncü maddesiyle getirilen ek 19 uncu maddesinde yer alan son cümlenin metinden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Fethullah Erbaş Mustafa Ünal di 

Van Konya 
Şaban Bayrak Ömer Ekinci 

Kayseri Ankara 

Hasan Dikici Mehmet Elkatmış 

Kahramanmaraş Nevşehir 
Zeki Ünal Zeki Ergezen 
Karaman Bitlis 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 833 sıra sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenme
sine, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısının 3 üncü maddesiyle getirilen ek 19 uncu madde, başta 10 uncu ve 163 üncü maddelere olmak 
üzere, Anayasaya aykırılıklar taşımaktadır. 

Anayasaya aykırılık yönünden müzakere açılmasını arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
Zeki Ünal 
Karaman 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Salih Kapusuz 
. Kayseri 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi, önergeleri, aykırılık derecelerine göre tekrar okutup 
işleme koyacağım; ancak, okuduğumuz bu son önerge, Anayasaya aykırılık önergesidir; o neden
le, önce bu önergeyi işleme koyuyorum efendim. 

Sayın Komisyon?.. 

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

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

BAŞKAN - Sayın Hükümet katılmıyor. 
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Önerge sahiplerinden söz isteyen?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 833 sıra sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenme

sine, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısının 3 üncü maddesiyle getirilen ek 19 uncu maddesinde yer alan son cümlenin metinden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Fethullah Erbaş 

(Van) 
ve arkadaşları 

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

yoruz efendim. -
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Tamam efendim, karar yetersayısını arayacağım. 
Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet ve Komisyon önergeye katılmadılar; karar yetersayısının aranması is

tendi. • 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yok

tur. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.47 

—— - © —— 1 _ 
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ÜÇÜNCÜOTURUM 
AçılmaSaati: 17.58 

BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), İbrahim ÖZDİŞ (Adana) 

——. ; ©——— 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 108 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum. 

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

14. — 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 Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/829) (S. Sayısı: 833) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalanmıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 3 üncü 

maddesi üzerindeki müzakereler tamamlanmış, ek 19 uncu maddeyle ilgili olarak verilen bir öner
genin oylanması sırasında karar yetersayısının aranması istenmişti. Yapılan oylamada karar yeter
sayısı bulunamadığından birleşime ara vermiştim. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamıştı. 
Şimdi, önergeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığina 

Görüşülmekte olan 833 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü maddesi, ek madde 19'un, aşağıda 
belirtildiği şekilde değiştirilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Salih Kapusuz 
(Kayseri) 

ve arkadaşları 

"Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi hisselerinin satışından, yüzde 10'u posta hizmetleri, 
yüzde 10'u telekomünikasyon hizmetleri, lisans ve ruhsat sözleşmelerinden doğan ücretlerin yüzde 
10'u telekomünikasyon hizmetleri araştırma, geliştirme ve desteklemelerinde kullanılır. Bu amaçla 
kurulacak fondan, kullanım alanları ve miktarları, Ulaştırma Bakanlığı önerisi ve Bakanlar Kurulu 
kararı ile belirlenir." 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 

v _ • ' • . • '• • , , 
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DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)-Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

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

Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkjye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
833 sıra sayılı, Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenmesine, Bazı Kanun Ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının, ek madde 19 
son cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

Son cümle: "Kalan kısım 4046 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen alanlarda kulla
nılır." 

Işın Çelebi 

(İzmir) 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 

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

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

miştir. 

Ek madde 19'u oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ek madde 19 ka
bul edilmiştir. 

Ek madde 20'yi okutuyorum: 
"EK MADDE 20. — Bu Kanun gereğince yapılacak her türlü işlemler (sözleşmeler dahil) kat

ma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır." 
BAŞKAN - Madde üzerinde, ANAP Grubu adına Işın Çelebi, şahsı adına da Cengiz Bulut söz 

istemişlerdir. 
ANAP Grubu adına, Sayın Işın Çelebi; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ek mad

de 20'ye ilişkin olarak belirteceğim temel konulara girmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Bura
da, özellikle, yapılacak işlemlere vergi, resim ve harç muafiyeti getiren, belli bir teşvik getiren bir 
mekanizma olarak değerlendirilen bir madde söz konusu. Ancak, bu maddeye girmeden önce şunu 
da belirteyim ki, özelleştirme uygulamalarının 129 günlük bölümüne ilişkin ve 1992 başından bu 
yana yapılan tüm özelleştirme uygulamalarına dönük değerlendirmelerde, bu Hükümetin başarısız 
olduğu, çok açık ve net, bilinen bir gerçektir. 

Bu konuda yapılan uygulamalar, temelde, özelleştirmenin üç ana noktada başarılı olması ha
linde sonucun başarılı olacağını bize göstermektedir. 

Birincisi, özelleştirme uygulamalarında, hukuka uygunluk çok önem taşımaktadır. 
İkincisi, özelleştirmede, sektör stratejisi içinde uygulamaların yürütülmesi gerekir. 
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Et ve Balık'ın ve Sümerbankm bankacılık kesiminin satışlarının iptali, birinci konuda, yani, 

hukuka ve yasalara uygunluk konusunda bu Hükümetin ciddî biçimde negatif bir sonuçla karşı kar
şıya kaldığını ve Türk toplumundaki kamu vicdanını yaraladığını çok açık göstermektedir. 

İkincisi, yine, özelleştirme işlemlerinde sektör stratejileri belli olmadığı sürece, yapılacak iş
lemler, bugün olduğu gibi, iptallerle sonuçlanmaktadır. Nitekim, Et ve Balıkta iki ihale de birbirin
den farklı yöntemlerle yapılmış ve ikisi de iptal edilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın Çelebi, ek 20 nci madde üzerinde konuşuyorsunuz; buna göre "yapılacak 
her türlü işlemler, Katma Değer Vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır." Bakın, bi
raz önce arkadaşlar tartıştılar; siz de bu konuları çok iyi biliyorsunuz. Rica ediyorum, madde üze
rinde konuşun. 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Şimdi, bu konuda Sayın Bakana açıkça söylüyorum: İstediği tele
vizyon kanalında, kendisiyle bir açıkoturuma çıkalım; 1984' ten bu yana yapılan on yıllık özelleş
tirme uygulamalarını tartışalım; hodri meydan! Bu Hükümetin, üç buçuk yılda Türkiye'yi nasıl bir 
çıkmaza ittiğini, Türkiye'de ciddî karamsarlığa .ve ciddî sıkıntılara yol açtığını tartışalım; hodri 
meydan! 

Burada, özellikle devletin yüzde 50'yi aşan payı olan, kamunun kontrolü ve mülkiyetinde olan 
ve özel kesime devredilen 24 kuruluşun 16 tanesinin çimento fabrikaları olduğunu ve bunlardan el
de edilen gelirlerin yüzde 90'ının, bu özelleştirme gelirlerini oluşturduğunu ve Adıyaman'dan, Ga
ziantep Çimento Fabrikasından başlayarak, tek tek, blok satışı, özel sektördeki kamu mülkiyetleri
ni tek tek tartışalım; hodri meydan! Halka, Türkiye'ye hesap verelim. Tek taraflı konuşarak bu iş 
yürümüyor. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri) 

Değerli arkadaşlarım... Evet, bravo. Bunu yapmamız lazım; bunu yapmazsak, Türkiye, çok 
ciddî olarak, bu hesabı bugün görmezse, yarın Yüce Divanda görülecek çünkü. 

BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum... Lütfen... Sayın Çelebi, söz atmayın, rica ediyorum. 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Sayın Bakan, bakın, ben size bir şey söyleyeceğim: Siz, bu döne

min, şu son üç yılın hesabını veremeyeceksiniz, Uç yılın hesabını veremeyeceksiniz. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Veririz, veririz. 

BAŞKAN - Sayın Çelebi, rica ediyorum, maddeye bağlı olarak konuşun. Bakın, sizi ikaz et
tim! 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Üç yılın hesabını veremeyeceksiniz. Özellikle, özelleştirmede, o 
TELETAŞ'ın uygulamasındaki hatalarınızın hesabını hiçbir zaman veremeyeceksiniz. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Biz hesabını veririz. 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - TELETAŞ hesabını veremeyeceksiniz. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin)-Belediye başkanı bile olamadın! 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - TELETAŞ'ın hesabını veremeyecek düzeydesiniz. Bunun hesap
laşması... TELETAŞ uygulamasıyla Türkiye'ye yaptığınız bu kötülüğün hiçbir zaman altından kal
kamayacaksınız. Türkiye için çok önemli olan bir tesisi yok yere kapattırdınız. 

Bu anlamda, bugün, bu kanun tasarısıyla getirilen uygulamalarda, PTT'nin T'sinin özelleştiril
mesinde biz özelleştirme mantığına evet dediğimiz için, bu kânun tasarısına uygun biçimde yol ve
riyoruz; ama, tasarının içeriğinde, ciddî teknik hatalar var. Ben açıkça söylüyorum: Bu konuda eğer 
bir parça kendinize güveniyorsanız, istediğiniz televizyon kanalında, istediğiniz saat Ve günde, baş
ta Sayın Başbakan olmak üzere, tartışalım; hodri meydan diyorum. 
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AHMET SAYIN (Burdur)-.Yarın akşam. 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Derhal, derhal... Nerede istiyorsanız; derhal... Çünkü, bunun he
sabını veremezsiniz. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Samanyolu Televizyonuna gel yarın. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Sayın Çelebi, Sayın Güneş Taner'le tar
tış o zaman. 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Biz bu konuyu konuşuruz. 
Şimdi, bu ek madde 20'yle, bu kanun çerçevesinde yapılacak her türlü işlemin, KDV hariç, her 

türlü resim ve harçtan muaf tutulması, devletin çok büyük vergi kaybına uğramasına neden olacak
tır; bunu da çok açıkça belirtiyorum. -

Bakın Turhan Tayan... 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Ben bir şey söylemedim. 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Bugüne kadar yapılan tüm işlemlerde, açıkça iddia ediyorum, tek 
tek, satır satır, rakam rakam, kim olursa olsun, tartışmaya hazırım; insanların hangi partiden oldu
ğu önemli değil; bu ülkede 65 milyon insan lehine yapılan işlemlerin ne olup ne olmadığını tartı
şalım. İnsanların kimlikleri ve kişilikleri burada çok önemlidir, nitelikleri Önemlidir. Burada, ben, 
herkesle, başta Sayın Başbakan olmak üzere, tartışmaya hazırım. Burada, üçbuçuk yılda yapılan
larla -başta TELETAŞ olmak üzere-Türkiye'nin geleceğine büyük kötülükler yapılmıştır, müthiş 
kötülükler yapılmıştır; bunu tartışmaya da hazırım; bir kez daha vurguluyorum, 

MUZAFFER İLHAN (Muğla) - Yani, bizim Başbakan, seni karşısına alıp tartışır mı! 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Şimdi, gelelim ek madde 20'ye: Bu kanun çerçevesinde yapılacak 

her türlü işlemlerin, KDV hariç, her türlü resim ve harçtan muaf tutulması... Bu kadar önemli, 15 
milyar dolarlık bir satışta, yüzde 10'luk muafiyet tanımanız, L5 milyar dolarlık muafiyet tanıma-
nızdır; 1,5 milyar dolar da 60 trilyon lira eder. 1,5 milyar dolan, siz, bugün, emekliye, memura, iş
çiye vermezken, birtakım insanların cebinden alıp, birtakım yabancı şirketlerin cebine koyacaksı
nız! Burada, köylünün, çiftçinin kullandığı gübrenin, ilacın fiyatı 10 kat, 20 kat artacak; emeklinin 
maaşı 5 milyonda kalacak, sıkıntıdan inleyecek; memur, işçi sıfır zam alacak; siz, 15 milyar dola
ra satacağınız bir yerle ilgili işlemde vergiden yüzde 10 muaf tutacaksınız; 1,5 milyar doları 
ITT'nin cebine koyacaksınız! Buna, bu Parlamento, 65 milyon insan "dur" der. Bu anlamda, bu 
madde bunu içeriyor. 

Türkiye, Gümrük Birliğiyle bir yandan teşviklerini kaldıracak, kendi yatırımcısına, sermaye 
sahibi olan kendi yerli yatırımcısına bu vergi, resim, harç istisnasını çok görecek; ama, bu kanuna 
koyduğu özel maddeyle, uluslararası birtakım kuruluşların cebine 1,5 milyar doları bahşiş diye bı
rakacak! Kimden alıp da bırakacak; işçiden alacak, emekliden alacak, köylüden alacak, çiftçiden 
alacak, yabancı sermayedeli şirketin cebine koyacak. Şimdi, devletin bu kadar büyük vergi kaybı
na uğramasına neden olacak bu zenginliği biz bulmadık; bu parayla, biz, okul yaparız, İstanbul'un 
içmesuyu işini çözeriz, bir yığın proje yaparız. Bu 1,5 milyar dolar, o kadar ucuz, o kadar küçük, 
o kadar rahatlıkla bağışlanacak bir para değil. 

Ayrıca, bu, normal uluslararası ticaret kurallarına da aykırı:.. 
ERKUT ŞENBAŞ (İzmir) - Sayın Çelebi... . 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Bakın, ben, size bir şey söyleyeyim; siz, üçbuçuk yılın hesabını 

veremediğiniz sürece... 
ERKUT ŞENBAŞ (İzmir) - Hesabını verdik. 
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IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Başta TELETAŞ olmak üzere, Yüce Divana kadar gidip hesap ve

remediğiniz sürece, siz, hiçbir şekilde, ileriye dönük adım atamazsınız. Alınterinin karşılığını ala
mayan o emeklinin, işçinin, memurun, köylünün, esnafın -ekmek kuyrukları bin metreye çıktı- he
sabını veremeyen sizler, Türk toplumunda bugün halkın önüne çıkamayacak düzeydesiniz ve han
gi yüzle çıkacağınızı da bilmiyorum ve merak ediyorum. 

Şimdi, burada, Amerikalı, Fransız, Alman şirketinin cebine 1,5 milyar doları koyacaksın; ama, 
sen, halkı, ekmek kuyruklarında iki saat, üç saat bekleteceksin, inim inim inleteceksin! 

MUZAFFER İLHAN (Muğla) - Onun için mi belediye başkanı olamadın! 

BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum... Rica ediyorum... 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - O ekmek kuyruklarında bekleyen halkın adına konuşuyorum. Se
nin, o 1,5 milyar dolan bağışlamaya hakkin yok. 

MUZAFFER İLHAN (Muğla) - Onun için mi seni belediye başkanı seçmediler! 
BAŞKAN - Müdahale etmeyelim arkadaşlar. 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Emeklinin, işçinin, memurun bu kadar sıkıntıda olduğu, esnafın 
bu kadar sıkıntıda olduğu yerde, o 1,5 milyar doları yabancı şirkete bağışlamaya hakkın yok. Sen
de, bu, buna... 

ERKUT ŞENBAŞ (İzmir) - Burhan Özfatura... 

İŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Bağışlamaya hakkın yok. Sen, önce, Seydişehir Alüminyum'daki 
taşıma işinin hesabım ver. 

Burada, ileride diğer kurum ve kuruluşlara emsal olarak, devamı önümüze çıkacak; 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Bu maddenin, mutlaka metinden çıkarılması gerekiyor. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelebi, sağ olun. Hep konu dışında konuştunuz; ama, ne 
yapalım, hep böyle gidiyor. 

Sayın Oğuz, grup adına mı efendim?.. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Evet efendim. , 

BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz; buyurun. 

Süreniz 10 dakika efendim. > 

RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; biraz ön
ce, asıl madde hakkında, 3 üncü madde hakkında, huzurlarınızda maruzatta bulundum ve ek 19 un
cu maddeyi yine huzurlarınızda beraber görüştük. 

Değerli arkadaşlarım, ek 20 nci madde ise ayrı bir özellik taşıyor. Bu maddede "Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu metninin, çerçeve 3 üncü maddesine bağlı ek 20 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir" ibaresi yer alıyor. Bu ek 20 nci maddeyi incelediğimiz zaman "bu ka
nun gereğince yapılacak her türlü işlemler (sözleşmeler dahil) Katma Değer Vergisi hariç..." De
mek ki, Katma Değer Vergisi alacağız. Keşke onu da almasaydınız; nasıl olsa epeyce şey bağışla
mışsınız; o da ayıp olmuş yani!.. Katma Değer Vergisini de almasaydınız yahu; çünkü, hani, ikram 
yapınca, bittemam'yapmak lazım!., ikram yapıyorsunuz, Katma Değer Vergisini de almayın bari, 
başı bütün olsun!.. Ben baktım, 1,5 milyar dedi değerli arkadaşım, 40 binle çarptığınız zaman 60 
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trilyon lira yapıyor; çok bonkörsünüz yani; bunu her devlet yapamaz. Demek ki, çok zenginsiniz ki 
-kime sattığınızı da bilmiyorum- hangi gâvura satıyorsanız, ona 60 trilyon bağışlıyorsunuz. 

MUZAFFER İLHAN (Muğla) - Sana satalım, sen al. 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Bilmiyorum, isterseniz siz alın. Siz zenginsiniz, alırsınız; ama, bi
zim gücümüz yetmez. Yalnız, 60 trilyonu... 

MUZAFFER İLHAN (Muğla) - Mercümekler var ya!.. 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Başına yığılsın mercimek inşallah. Şu 60 trilyonu nasıl bağışlıyorsu
nuz, bilmiyorum. O, mercimeği de aşar, nohutu da aşar, sizin yuttuklarınızı da aşar, sizin bugüne 
kadar aldıklarınızı da aşar, patronunuzun aldığını da aşar, hepsini aşar; çünkü, bir çırpıda ne kadar 
yuttuğunuz belli, 60 trilyonu bağışladığınıza göre, ne mercimek ne nohut ne fasulye, hiçbir şey kal
mamış bulunuyor. 

MUZAFFER İLHAN (Muğla) - Maddeye gel, maddeye. 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Çünkü, siz kendinize bakın, başpatronunuza bakın, Amerika'daki 
mal varlığına bakın, etrafınızdaki zenginlere bakın... 

BAŞKAN - Sayın Oğuz, rica ediyorum efendim, Genel Kurula hitap edin. 
ALİ OĞUZ (Devamla) - ... hırsızlara bakın; bakın işte, her şeye bakın; hepsi sizde... (RP sı

ralarından alkışlar) Çünkü, lafa çanak tuttun; doldurayım bari içine. 

Değerli arkadaşlarım, bir milletin mal varlığı ve imkânları, içinde bulunduğu malî duruma gö
re ölçülür. Bugün, içinde bulunduğumuz malî durum bir felaketin içinde. Dış borcumuz, belediye 
borçlarıyla birlikte, 150 milyar doları bulmuşsa, iç borcumuz da 90 trilyona doğru çıkmışsa, bizim 
bir şey bağışlamamız mümkün değil. Zaten şaibe altındasınız, bakın, gazeteler hakkınızda yazıyor, 
tekzip de edemiyorsunuz. Sayın Genel Başkanınız diyor ki: "Bu, 13-15 milyar mesabesindedir" 
Hatta "7 milyar dolar" diyenler var. Bir kısmı diyor ki: "Hayır, hayır; o kadar değil, 12 milyar, 13 
milyar." Sayın Bakan "efendim, basb altındaydım, ne yapayım; istifa ettim" diyor; yani, bu kadar 
özür yeter. Başka bir kusurunuz olmasa da, bu kadar şaibe yeter size. Bunu açıklayamıyorsunuz, 
efkârıumumiyeyi tatmin de edemiyorsunuz. Burada, biz dile getirdiğimiz zaman, 1,5 milyar dolan 
nasıl bağışlıyorsunuz denildiği zaman, 60 trilyonu nasıl bağışlıyorsunuz denildiği zaman da, aşağı
dan olmadık laflar ediyorsunuz; yok mercimekmiş, yok nohutmuş, bilmem neymiş; ayıp şey!.. 
Ayıp!.. Ayıp!.. ,..'.•.• 

Gittik, sizinkileri de gördük işte -bizim arkadaşımız da vardı içinizde- oradaki kâşanelerinizi, 
bahçelerinizi, bağlarınızı, köşklerinizi, saraylarınızı, çarşılarınızı, her şeyinizi, turistik tesislerini
zi... • 

• • ' • ' • • • 

MUZAFFER İLHAN (Muğla) - Helal parayla, yardımlarla değil. 

ALİ OĞUZ (Devamla) - ... hepsini gördüler, hepsini getirdiler. Ne yapacaksınız, geri mi ge
tireceksiniz bilmiyorum. Niye götürdünüz, nereden götürdünüz, nasıl kazandınız, bunların hesabı
nı da veremiyorsunuz... 

MUZAFFER İLHAN (Muğla)-Hiç değilse biz, mercimeği fırına vermedik!.. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Kendiniz şaibe altındasınız, gözünüzde kocaman bir şey var... 

BAŞKAN - Sayın Oğuz lütfen, Genel Kurula hitap edelim efendim. 
ALİ OĞUZ (Devamla)-... başkalarının gözünde saman çöpü ararsınız. 
Bittiniz, tükendiniz, yeter artık yahu!.. Yeter!.. Yeter!.. Bari susun, susmasını bilin, susmasını 

bari öğrenin yahu!.; Yeter!.. 
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Değerli arkadaşlarım, şunu hemen ifade edeyim ki, bu madde, fevkalade mesuliyeti mucip bir 

maddedir. 1,5 trilyonu, bu fukara milletin, ayağında çarığı olmayan milletin, hastanesi, ilacı, dok
toru olmayan bu milletin, arkadaşımın ifade ettiği gibi, ekmek kuyruklarında ölen bu milletin ke
sesinden veremezsiniz, vermeye de hakkınız yok. (RP sıralarından alkışlar) 

Onun için gelin, bu yaptığınız hatayı düzeltin. "Her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır" ye
rine "bütün vergi, resim ve harçlar alınacaktır" deyin. Hatta, peşin olarak bağışladığınız Katma De
ğeri Vergisini de alın ve bu milletin hakkı üzerinizde kalmasın. Yoksa, bir gün birileri gelir, bunun 
hesabınısizden sorar. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Sayın Cengiz Bulut, buyurun. 

Süreniz 5 dakikadır efendim. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekillerimiz; şimdi, telefonu satıyor
sunuz. Kaça satıyorsunuz, kaça?.. Bundan ne kadar vergi alacaksınız, ne bekliyorsunuz bu telefon 
satışından? Peki, bu sattığınız telefonu kimden aldınız? ANAP'a bu telefonu manyetolu bıraktınız, 
otomatik aldınız; üç kuruşluk telefon bıraktınız, 30 milyar dolarlık bir sistem aldınız; bu sistemi si
ze bıraktık. 30 milyar dolar, 1,2 katrilyon, yani Türkiye bütçesi kadar yapar. Yani, Anavatan Par
tisi... 

MUZAFFER İLHAN (Muğla) - Özelleştirmeye karşımısın, onu söyle. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Yani, Anavatan Partisi size öyle bir sistem bıraktı ki, onu sa

tacaksınız. 
MUZAFFER İLHAN (Muğla) - Özelleştirmeye karşı mısın? 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Satacaksınız; ama, ne aldığınızı bilin; size, ne aldığınızı, ne bı

raktığımızı söylüyorum. 

Özelleştirmeyi, Anavatan Partisi olarak biz getirdik. Sonra, benim konuşma üslubumu değiş
tirme, bırak bunları şimdi. 

MUZAFFER İLHAN (Muğla)-Karşı mısın yani? 

CENGİZ BULUT (Devamla)-Kaçaaldınız, kaça satıyorsunuz? 
Düşünün; bugün, Türkiye'de bu sistemi, bu telefonu satmakla, 30 milyar dolar alınıyor; 30 mil

yar doların katma değeri ne yapıyor; 4,5 milyar dolar yapıyor; Türk parasıyla, bu, 100 trilyon eder. 
Anavatan Partisinin size bıraktığı bu 100 trilyonluk sistemi düşünün; Anavatan Partisi, bir sis

temden, yalnızca telefondan, bugüne kadar yapmış olduğu bütün masrafları, bütün borçları ödüyor. 
Siz bu memlekete ne yaptınız; yarın, biz, sizin ne yaptığınızı -ne satacağız, kaç para alacağız- söy
leyeceğiz. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Ne satıyorsunuz? 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Türkiye'yi iç borca boğdunuz, dış borca boğdunuz. 
Haa, vergi almayacaksınız; ek 20 nci maddeye göre, bazı vergilerden muaf tutuyorsunuz; gü

zel, muaf tutacağız, iyidir. Peki, şu anda, dışarıda, Doğru Yol Partisinin kapısının önünde ölümü 
bekleyen 5 kişinin ve onlarla birlikte 60 bin insanın da borcunu silseniz ya; dövizzedeler, kredize-
deler bunlar. 

Çok acı bir tablodur; bugün bir kişi daha intihar etti. Keşke bu vergilerde gösterdiğiniz hassa
siyeti, şu anda kapınızın önünde bekleyen, sizden medet bekleyen, sizden imdat bekleyen insanla-
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ra da yardım elinizi uzatarak gösterebilseniz. Vergileri almamakta, bu özelleştirmede, mutlaka, ba
zı haklarınız olabilir, sistemi kolaylaştırmak için, mutlaka, bazı şeyler getirebilirsiniz. Kimden ala
caksınız, kimden; bu özelleştirmeden almayacaksınız; TÜSÎAD'dan, mümkün değil; çünkü, abanın 
altından öyle bir sopa gösterdi ki size, tüyleriniz dikeri diken oldu. Türkiye'nin bütün büyük işa
damları, geçen gün, basında, medyada, size öyle bir feryat ettiler ki, aklınız karıştı. Şimdi, özelleş
tirmede de almayacağınız bu vergilerden dolayı kime yükleneceksiniz; sabit ücretliye, gariban me
mura, perişan olmuş işçiye, perişan olmuş memura, 4,5 milyon maaş alan memura, 3,8 milyon ma
aş alan emekliye yükleneceksiniz. Yalnız Katına Değer Vergisi alıyorsunuz, bazı vergilerden mu
af tutuyorsunuz. 

Geçen sene, ilave vergiler çıkardınız; Net Aktif ve Ekonomik Denge Vergileriyle 100 trilyon 
topladınız; 650 trilyonluk bütçeyi, ancak, 100 trilyon ekleyerek, 750 trilyona getirebildiniz. Bu se
ne, 1,3 katrilyon olan bütçeniz, en aşağı 400 trilyon açık verecek. Nasıl kapatacaksınız o açığı; yi
ne garibana, yine küçük esnafıma yükleneceksiniz, öyle kapatacaksınız, biliyorum. 

MUZAFFER İLHAN (Muğla)-Kapatırız... 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Ama, TÜSÎAD'dan değil; ama, özelleştirmeden değil. 30 mil

yar dolarlık bir sistemi, bir günde "15 milyar dolara satacağım" diyorsunuz; yani, 1,2 katrilyon ya
pan bir sistemi, bir dakikada "600 trilyona satacağım" diyorsunuz; yani, 600 trilyonu bir kelimey
le... Sayın Bakan "bu sistem 30 milyar dolar, yani 1,2 katrilyon" diyor; ama, sizin Sayın Başbaka
nınız "hayır, 600 trilyon" diyor. Yahu, bu kadar büyük hesap hatası olur mu! Hesap bilmiyor mu
sunuz?! 

Saygılar sunuyorum, sağ olun. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bulut. 
Konu dışında konuştuğunuz için, ayrıca teşekkür ediyorum! 
CENGİZ BULUT (izmir) - Hayır... Hayır... Her konuşmacının arkasından "konu dışı konuş

tunuz" demeye hakkınız yok. Lütfen... 
BAŞKAN-Efendim, tamam... Ben takip ediyorum, yakından takip ediyorum. 
Yerinize buyurun; rica ediyorum. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, her konuşmacının arkasından "konu dışı konuştu

nuz" demeye hakkınız yok. 
BAŞKAN - Herkesin arkasından söylemiyorum; konu dışında konuşanlar hakkında söylüyo

rum. 
CENGİZ BULUT (izmir) - Değiştirin bu huyunuzu. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ALI ŞEVKİ EREK (Tokat) - Sayın Başkanım, bir defa, Sayın Çelebi'nin 

teklifine bin kere evet; istediği ortamda, istediği yerde bin kere evet. 
Her şeyden evvel, birkaç hatırlatmada bulunayım; Bundan bir ay kadar evvel, özel bir televiz

yon kanalında yayınlanan Siyaset Meydanı adlı programda hesaplaştık; o yetmedi; pazartesi günü, 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda, lütfedip konuşma yaptılar, benim verdiğim cevapları 
dinleme zahmetine katlanmadan Komisyondan ayrıldılar; eğer dinleselerdi, orada cevaplarını ala
caklardı. Ayrıca, diğer hususları, inşallah, o karşılaşacağımız müzakerede açıklamak üzere, şimdi
lik, bu kanun tasarısının selameti bakımından, fazla ayrıntıya girmiyorum. 

TELETAŞ konusunda önümde bir karar var. Bu kararın sayısı 91/16; yani, karar, 1991 yılın
da alınmış. Kararın iki numaralı bendinde, TELETAŞ'ın yüzde 18 hissesinin satılmasına karar ve-
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rilmiş; imza, Devlet Bakanı Işın Çelebi... 1993 yılında gerçekleştirilen bu satış, pazartesi günü ya
pılan Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu toplantısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT 
Komisyonu üyelerinin -muhalif, muvafık- oybirliğiyle ibra edilmiş. Bu konuları bilmeden nasıl 
konuşuyor; dehşet içinde kalıyorum! 

Sayın Başkanım, harç ve diğer konulardaki muafiyet, 4046 sayılı Kanunda da yer alan bir il
kedir ve bir paralellik arz etmesi için bu kanuna konulmuştur, bir; hisse cazibesini artırmak için ko
nulmuştur, iki; değere ilave yaptırılması amaçlanmıştır, üç. Esasında, bu, özelleştirmenin temel il
kelerinden birisidir. Hazinenin bunda bir kaybı yök; bilakis, müstakbel kârı vardır. Özelleştirme 
konusunda ihtisas yapmış arkadaşlarımızın, bu ana ilkeyi gözden kaçırmamaları lazım. 

Değerli arkadaşlarım, en son konuşmacı arkadaşımız, telefon hizmetlerinde yapılan aşamaları 
söyledi; bu konuda 3 rakam veriyorum: 

Telekomünikasyona, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Hükümetinin, üçbuçuk yılda transfer 
ettiği yatırım (para) toplamı 2,5 milyar dolar civarındadır; bu bir. 

Üçbuçuk yılda, 8 milyon olan hat sayısı,14 milyona çıktı; yüzde 80 bir artırım yapıldı; iki. 

54 bin olan araç telefonu sayısı, 110 bine çıktı; üç. Sıfır olan cep telefonu sayısı, bugün, 130 
bin oldu ve Türkiye Cumhuriyetinde kullanılmaya arz edildi; bu da dört. 

Saygılarımla arz ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim sayın Bakan. 

IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Sayın Bakan, yarın akşam TRT-1 'de, canlı yayında, saat 21.00'de bir 
tartışma ortamı organize edin, tartışalım. Sizden haber bekliyorum. 

BAŞKAN-Efendim, rica ediyorum, lütfen... 
IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Bir dakika Sayın Başkan... 

BAŞKAN- Beri, size söz vermedim; burası Genel Kurul, güreş meydanı değil, oturur musu-< 
m i Z . • •_ ' • • ; • ' • •• " ; . ' ; 

Sayın Çelebi, meseleyi dışarıda halledersiniz. Burası meydan değil ki, birbirimizi "buyurun" 
diye meydana davet edelim; çıkarsınız, gidersiniz Bakanlığa, orada organize edersiniz. 

Şahsı adına, Sayın Güneş Taner; buyurun. 

Süreniz 5 dakika efendim. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; demokrasi, her şeye rağmen güzel bir şey. Serbest kürsü- ^ 
de konuşmak, fikirleri yarıştırmak, dostça el sıkışmak güzel bir şey. 

Müsaade ederseniz, şimdi, ben, bu maddeyle ilgili olarak, sizlere biraz bilgi arz edeyim. 

Hepinizin bildiği gibi, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Anavatan Partisinin bir üyesi olarak gö
rev yapmaktayım. Bu tasarı görüşülürken, özelliğinden dolayı, bir alt komisyon kurma ihtiyacını 
duyduk ve bu Komisyona da üye olarak katıldım. Anavatan Partisi, hakikaten, bu tasarının meyda
na gelmesinde çok çalışmıştır. 

Efendim, gerek Özelleştirme Kanununa gerek bu tasarıya baktığınız zaman, sadece yabancı 
sermayeye değil, yerli özel sektöre de yatırımlarını yapması işin, zaman zaman destek ve teşvik ve
rirsiniz. Bu, bu Hükümetin keşfettiği bir buluş değildir. Bu, dolayısıyla, vergi, harç, resim istisna
ları yeni değildir; Anavatan Partisi döneminde çok uygulanmış olan bir husustur; bunu, burada arz 
etmek istiyorum. 
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İkincisi, vergi almakla, yatırımı kösteklemek arasında bir fark vardır. Vergi ne zaman alınır, 

kimden alınır, hangi miktarda alınır başka bir şeydir; ama, hepinizin bildiği gibi Türkiye'de, nüfu
su 60 milyonu geçen ve her sene nüfusu birbuçuk milyon artan bu ülkede, bu gençlere yatırım yap
mak, istihdam sağlamak, partilerin olduğu kadar, hükümetlerin de birinci derecede görevidir. Do
layısıyla, eğer, biz, burada bir özendirme düşünüyorsak, işte, bu tasarının bünyesinde de bu özen
dirme için vergi, resim ve harç istisnası getirilmiştir. 

Peki, bu vergi, resim ve harç istisnasını sadece Türkiye mi getirmiştir veya özelleştirmedeki 
teşvikleri sadece Türkiye mi yapmıştır; hayır. Eğer, özelleştirmeyi dünyada en başarılı şekilde yü
rüten bir ülkeye bakarsak, bu Almanya'dır. 

Sayın Başkan, isterseniz süremi iki dakika durdurun da Sayın Başbakan arkadaşlarıyla... 
Hoşgeldiniz Sayın Başbakan. 
BAŞKAN - Efendim, siz devam edin; buyurun. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Hayır efendim, bakın... Bakın Sayın Başkan, böyle olmaz; ya

ni, bu Meclis, ya Meclis olarak görev yapar, yapmadığı zaman siz burada durdurursunuz kronomet
reyi, hakkımızı da almazsınız. 

BAŞKAN - Efendim, her şeye de müdahale edemeyiz ki, her milletvekilinin burada bir so
rumluluk duygusu içinde hareket etme durumu vardır. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Efendim, benim kronometreme müdahale edeceksiniz, krono
metremi durduracaksınız ki, ben, Yüce Meclise fikirlerimi ifade edeyim. 

BAŞKAN - Tamam, edin efendim, edin... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Yani, sizden bir dakika alacaklıyım, haberiniz olsun. 
Şimdi, Batı Almanya'ya baktığımız zaman, Truehand'ın yapmış olduğu özelleştirmede, sade

ce böyle vergi istisnaları getirilmemiş; hatta, Almanya krediler vererek, destekleyerek, işçi çıkar
madığı takdirde, çok daha büyük imkânlar yererek özelleştirmeyi bitirmeyi hedeflemiştir ve sade
ce özelleştirmenin desteklenmesi ve bunun sonucunda da -ekonomiye- tamamıyla özel sektöre 
devredilmesi -yanlış hatırlamıyorsam- Batı Almanya'ya 30 milyar mark civarında bir paraya mal 
olmuştur; 

Şimdi, biz, burada bazı arkadaşlarımızın dediği gibi, vergi, resim, harç istisnalarını kaldırırsak, 
o zaman, bunun ismi özelleştirme olmaz "özelleştirme!" olur. Biz, Anavatan Partisi olarak özelleş
tirme prensibine karşı değiliz. Biz, özelleştirmek istiyoruz; yani, özel sektöre vermek istiyoruz, 
devleti küçültmek istiyoruz. Aksi takdirde, 28 trilyon Türk Lirası açık veren, zararda olan, İsken
derun Demir-Çelik Fabrikalarının veya zararı 20 trilyon liraya varan Türkiye Kömür İşletmeleri
nin bu zararlarını üstüste koyduğunuz zaman, Türkiye'nin bütçe açıklarını kapatmanız da mümkün 
olmayacaktır. 

Şimdi, olaya şöyle bakmayınız: Mesele, işte, o, öyle söyledi, bu böyle söyledi; o, ona gol attı, 
bu ona gol attı değil; eğer, Meclis yasama görevini yapacaksa, bir kanun çıkaracaksa, bu kanunu 

. en iyi şekilde çıkarmalı. Bu kanunun sahibi, bugün, imzasını atan bu Meclistir; yani, sadece Mec
lisin içerisindeki birtakım insanların imzasıyla kanun çıkmaz. Kanun çıktığından itibaren, bugün
kü ve yarınki hükümetler tarafından icrası gerekir. Anavatan Partisi, yarın kendisi iktidara geldiği 
zaman kullanmayı düşündüğü için bu kanuna destek vermiştir. 

Anavatan Partisi, bu kanunu yaparken nelere dikkat etmiştir; özelleştirmeden elde edilecek pa
raları bir fonda tutalım da, bütçede kullanılmasın derken -burada getirmişiz- bütçe açıklarının fi
nansmanında veya başka bir deyişle, iç borcun itfasında kullanılmasına müsaade etmiştir. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan geldiğinde, araya laf karıştı diye, size bir dakika daha süre veri
yorum. 

Buyurun. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, Sayın Başbakan burada durduğu sürece devamlı ver

meniz lazım; çünkü, hiç dinlemiyor. 

BAŞKAN - Efendim, arkadaşımız "benim konuşmam kesildi" dedi, ben de ilave süre verdim. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Sayın Başbakanı, Mecliste hürmetle selamlıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, biz, aslında, özelleştirmeden gelen gelirlerin, bütçe açıklarının finans
manında, yani, hükümetin yapmış olduğu yanlışların finansmanında ve açılan deliklerin kapatılma
sında kullanılmasını arzu etmiyorduk; amma velakiri, Türkiye'nin iç borcu, 1991 yılından bugüne, 
82 trilyon liradan, 1,3 katrilyona gelince ve bu iç borç ödenmediği takdirde, Türkiye'nin o kadar 
büyük sıkıntılara gireceğini bildiğimiz için, bu memlekete olan sevgimiz, kendi parti fikir prensip
lerinden bizi geri itmeye, onu kenara çekmeye ve Türkiye'nin menfaati olarak buraya, bu paradan, 
iç borçların itfası için kullanılması hakkında bir teklif getirdik. Bu teklifi beraber getirdik; yani, bu 
teklifi Anavatan Partisi yaparken, orada bulunan Doğru Yol Partisi Grubuna mensup arkadaşlar da 
buna katıldılar; çünkü, memleketin durumu bunu gerektiriyordu. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Tamam efendim...Kusura bakmayın... 
Teşekkür ederim. 
Sayın Bayrak soru sormak için müracaat etmiştir. 
Buyurun Sayın Bayrak. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Sayın Başkan, delaletinizle Sayın Bakandan iki sorum olacak. 

Gerçi, ikincisini Sayın Bakan söyledi; ama, ben soracağım, inşallah cevap alırım. 
Maddede " her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır" deniliyor. Şayet, vergi, resim ve harçtan 

muaf olmasaydı, devlet kasasına ne kadar dolar girecekti. 
İkinci sorum: Neden muaf tutulmuştur, ne düşünülerek muaf tutulmuştur? 
Saygılar sunuyorum. ' 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Sayın Başkan, biraz evvel kesin şekilde ce

vap arz ettiğimi zannediyorum; ama, arkadaşımız için bir daha söyleyeyim. 
Halka götüreceğimiz yatırımlarda, bu cazibe getirilerek, devlet hazinesine daha büyük para 

sağlamak için bu ilke konuldu. Biraz evvel değerli arkadaşımız da söyledi. 4046 sayılı Kanunda da 
aynı doğrultuda hüküm var. Daha evvel de bu hükümler uygulandı. Özelleştirmenin ana ilkelerin
den biridir. Kaldı ki, bu, tamamen halka dönük yatırımların bir an evvel ve üst seviyede para elde 
edilerek yapılmasına matuftur. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Muaf olmasaydı ne kadar dolar gelecekti? 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - O konuyu da başından beri arz ettim. Şu an

da kanunumuz çıkacak, bunun değerlendirmesi yapılacak. Hangi değer ölçüsünde intikal edileceği 
belli olmadığına göre, böyle bir rakamı vermek bir kâhinin marifetinde bile değildir. 
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Arz ederim. 

1 BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
Maddeyle ilgili önergeler vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 833 sıra sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenme
sine, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısının 3 üncü maddesiyle getirilen ek 20 nci maddesinde yer alan "(sözleşmeler dahil) Katma De
ğer Vergisi hariç" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı 

Konya 

Ömer Ekinci 

Ankara 

Zeki Ünal 

Karaman 

Şaban Bayrak 

Kayseri 

Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 

Zeki Ergezen 

Bitlis 

Fethullah Erbaş 

.." ' " ' • " V a n . '••[: 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 833 sıra sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenme
sine, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısının 3 üncü maddesiyle getirilen ek 20 nci maddesinde yer alan parantez içi ifadenin metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı 

Konya 

Ömer Ekinci 

Ankara 

Zeki Ünal 

Karaman 

Şaban Bayrak 

Kayseri 

Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 

Zeki Ergezen 

Bitlis 

Fethullah Erbaş 
" • V a n ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 833 sıra sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenme
sine, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısının 3 üncü maddesiyle getirilen ek 20 nci maddesinde yer alan "Katma Değer Vergisi hariç" iba
resinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
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Mustafa Ünal di 

Konya 
Ömer Faruk Ekinci 

Ankara 
Zeki Ünal 
Karaman 
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Şaban Bayrak 

Kayseri 
Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 
Zeki Ergezen 

Bitlis 

Fethullah Erbaş 
Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 833 sıra sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenme
sine, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısının 3 üncü maddesiyle getirilen ek 20 nci madde, Anayasanın 5,10,160 ve 166 ncı maddelerine 
aykırılıklar taşımaktadır; Anayasaya aykırılığının müzakere edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Ömer Ekinci 

Ankara 
Zeki Ünal 
Karaman 

Şaban Bayrak 

Kayseri 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Zeki Ergezen 
Bitlis • 

Fethullah Erbaş 

..'Van 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, en son okunan önerge, Anayasaya aykırılık iddiası olan bir 

önergedir. Bu önergeyi öncelikle işleme koyuyoruz. 

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

yoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyorlar. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar ye

tersayısı yoktur. 
Alman karar gereğince, saat 20.30'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.41 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 20.30 
BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER : İbrahim ÖZDİŞ (Adana), İlhan KAYA (İzmir) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 108 inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
14. — 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 Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11829) (S. Sayısı': 833) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 3 üncü 
maddesine bağlı ek 20 nci maddesi üzerindeki önergelerin oylamasında kalmıştık. 

GEV AT AYHAN (Sakarya) — Karar yetersayısı yoktu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon, yerlerini aldılar. 
Anayasaya aykırılık önergesine Komisyon ve Hükümet katılmamıştı. 

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

CEVAT AYHAN (Sakarya) —, Geçen oturumda karar yetersayısı yoktu Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, görüşmelere daha yeni başladık; karar yetersayısı aranmasını yeniden 

isteyeceksiniz. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, usulsüzlük yapmayın. 
BAŞKAN — Efendim, ikinci önergede isteyin. 

CEVAT AYHAN (Sakarya)-Şimdi tekrar istedik. 
BAŞKAN — Sayın Ayhan, bakın, yeni bir çalışmaya başlıyoruz; o isteminiz orada kaldı. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Hayır efendim; şimdi istedik. 
BAŞKAN — Efendim, tartışmıyorum; rica ediyorum... 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sizin takdirinize bağlı değil ki bu. 
BAŞKAN — Benim takdirime bağlı; çünkü, yeni bir çalışmaya başlıyoruz. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Hiçbir zaman içtüzüğe tabi değilsiniz, keyfî yönetiyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim* isteseydiniz nazara alırdım. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Keyfî yönetiyorsunuz. 

BAŞKAN — Keyfî yönetmiyorum ki... Siz, İçtüzüğü bir öğrenin bakalım. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Bakın, arkadaşlar duydu. 

BAŞKAN — Efendim, çalışma usullerimiz var; rica ediyorum... 
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CEVAT AYHAN (Sakarya) — Keyfî yönetiyorsunuz. 

BAŞKAN — Ben, keyfî yönetmiyorum. 
CEV AT AYHAN (Sakarya) — Keyfî yönetiyorsunuz. 

BAŞKAN — Tamam, siz, öyle takdir ediyorsanız öyledir. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 833 sıra sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenme

sine, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 3 üncü madde
siyle getirilen ek 20 nci maddesinde yer alan, "Katma Değer Vergisi hariç" ibaresinin metinden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mustafa Ünaldı 

(Konya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon, önergeye katılıyor mu efendim. 

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

BAŞKAN-Hütkümet?.. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
SALİH KAPUSÜZ (Kayseri) — Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN — Peki efendim, nazarı dikkate alalım; isteyin de biz de göz önünde tutalım. 
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 

Ne kadar ara verelim-
SALİHKAPUSUZ (Kayseri) - 1 saat!.. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - 10 dakika efendim. 
BAŞKAN — Karar yetersayısı yoktur; birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.33 

. —;—__© — . 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.43 

BAŞKAN : Başkanvekili KAMER GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: İbrahim ÖZDİŞ (Adana), İlhan KAYA (İzmir) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 108 inci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açı
yorum. 

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

14. — 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 Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/829) (S. Sayısı: 833) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 3 üncü 

maddesinin ek 20 nci maddesiyle ilgili olarak verilen bir önergenin oylanması sırasında karar ye
tersayısı istenmişti, yapılan oylamada karar yetersayısı bulunamadığından birleşime ara verilmişti. 

Şimdi, önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 

:''•* Sayın grup başkanvekileri, ne kadar ara verelim efendim? 
TURHAN TAYAN (Bursa) - 10 dakika yeter efendim. 
BAŞKAN - Saat 21.OO'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.45 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili KAMER GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: İbrahim ÖZDİŞ (Adana), İlhan KAYA (İzmir) 

: • ' ' — — © — - — — . 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 108 inci Birleşiminin Altıncı Oturumunu açı
yorum. 

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

14. — 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 Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11829) (S. Sayısı: 833) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Hükümet ve Komisyon, yerlerini aldılar. 

Telgraf ve Telefon Kanuna Bazı Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısının çerçeve 
3 üncü maddesinin ek 20 inci maddesi üzerindeki müzakereler esnasında verilen bir Önergenin oy
lanması sırasında karar yetersayısının aranması istenilmiş; yapılan oylamada karar yetersayısı bu
lunamadığı için birleşime ara verilmişti. Şimdi, önergeyi yeniden oylarken karar-yetersayısını da 
arayacağım. 

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

edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 833 sıra sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenme
sine, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısının 3 üncü maddesiyle getirilen ek 20 inci maddesinde yer alan parantez içi ifadenin metin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımla. 
Mustafa Ünaldı 

(Konya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon Önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılıyo
ruz efendim? 

BAŞKAN — Hükümet?» • 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor, Hükümet katılmıyor. 
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Oylarınıza... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Yeterli sayı yok, söz almak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim bir dakika; bakalım. 

Var efendim... 2 arkadaşımız da katılıyorsa var. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Ben yokum, ben burada oturuyorum. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Söz alıyorum... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim; tespit edelim... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Ettik efendim. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... ; 

15 kişi var efendim; 14 kişiyle toplanıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 3 üncü maddesi ile getirilen ek' 20 nci maddesinde yer 
alan "(sözleşmeler dahil) Katma Değer Vergisi hariç" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mustafa Ünaldı 

(Konya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN-Hükümet?.; 
ı DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

(RP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Yoklama yapılmasını istiyoruz. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge red
dedilmiştir. 

8 kişisiniz. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Niye yoklama yapmıyorsunuz? 
Sayın... 
BAŞKAN - Efendim yok... Rica ediyorum... Kendiniz sayın. Sayı saymasını öğrenin; rica edi

yorum. 
Ek 20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ek 20 nci mad

de kabul edilmiştir. 
Çerçeve 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Çerçeve 

3 üncü madde kabul edilmiştir. 
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4 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 4. — 406 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 5. — Geçiş döneminde hizmet aksamasına yol açmamak üzere T.C. Posta 

İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi personeli birbirlerinin hiz
metlerinde aralarında yapacakları protokollerle kullanılabilir." 

BAŞKAN - Efendim, Komisyonun, geçici 5 inci madde üzerinde redaksiyonla ilgili bir açık
laması mı var ? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Sayın Baş
kanım, buradaki ifadede bir anlaşmazlık var; bir çelişki doğabilir. Maddeyi Komisyon olarak şu şe
kilde redakte etmek istiyoruz: "Geçiş döneminde hizmet aksamasına yol açmamak üzere T.C. Pos
ta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi, aralarında yapacakları 
protokollerle, personeli birbirlerinin hizmetlerinde çalıştırabilirler." 

BAŞKAN - Peki efendim, ona göre redakte edilmiştir. , 

Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan, ANAP Grubu adına Sayın 
Güneş Taner; şahısları adına, Sayın Salih Kapusuz, Sayın Cengiz Bulut, Sayın Gaffar Yakın söz is
temişlerdir. 

. SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - ANAP Grubu adına Sayın Cengiz Bulut konuşacak. 

BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan, buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; gö
rüşülmekte olan 833 sıra sayılı, Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenmesine Da
ir Kanun Tasarısının 4 üncü maddesi üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 

Bü maddeyle, 406 sayılı Kanuna, aşağıdaki geçici 5 inci madde eklenmiş bulunmaktadır. 
BAŞKAN - Sayın Ayhan, o biraz değiştirildi, tamamen redakte edildi. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Evet. 

Getirilen madde metninde, geçiş döneminde, Türkiye Cumhuriyeti Posta İşletmesi Genel Mü
dürlüğü ile Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi arasında personel bakımından işbirliği daya
nışması hükmü getirilmektedir. Herhalde, bunun özünde bir değişiklik yok. 

BAŞKAN - Evet, özünde bir değişiklik olmadı; bazı kelimelerin yeri değişti. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Bu hüküm.getirilmektedir. Tabiî, telefonla ilgili yeni kurulan 

şirketin, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin teşkilatlanması, şüphesiz, zaman alacaktır; bu geçiş dö
neminde de, Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü personelinden faydalanması tabiî bir ihtiyaçtır ve gi
derilmesi gerekir. 

Burada şunu arz etmek istiyorum: Posta İşletmesi Genel Müdürlüğünden alınacak geçici tak
viye personelle, Türk Telekomünikasyon AŞ, duyduğumuza göre, bölge müdürlükleri halinde ye
ni bir şirket olarak teşkilatlanacaktır. Bu bölge müdürlüklerinin, telefon ve komünikasyon hizmet
lerinin karşılanmasına uygun bir şekilde teşekkül ettirilmesi mühim hususlardan biridir. 

Yeni kurulacak olan Türk Telekomünikasyon AŞ, daha önce müzakere ettiğimiz 2 nci madde
de; yani, ek 18 inci maddeye göre -Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmeyen fıkrasında-
mobil telefon, çağrı cihazı, data şebekesi, akıllı şebeke, kablolu televizyon, ankesörlü telefon, uy
du sistemi ve benzeri birtakım hizmetleri, işletme lisansı ve ruhsat vererek, sermaye şirketlerine 
ihale edebilecek. Burada, personelle ilgili bu maddenin düzenlenmesinde şunu arz etmek istiyo
rum: Bu tasarı kanunlaşıp yürürlüğe girdiğinde, bu ihaleler yapıldığında, yeni hizmet sahaları, 
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PTT'nin telekomünikasyonunun da bünyesindeki birçok kalifiye personeli, teknik hizmetlerde ye
tişmiş personeli, ücret politikalarıyla, çekip alacaktır. Gerek Türk Telekomünikasyon AŞ'nin ge
rekse Posta İşletmesi Genel Müdürlüğünün, bu yeni dönemde, personel bakımından zaafa düşme
mesi için, süratle, bir hazırlık programına girmesi gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, telefon, haberleşme, posta hizmetleri, bir memleketin iktisadî ve sosyal 
kalkınmasında, gelişmesinde fevkalade mühim hizmetlerdir. Türkiye'de, 1980'den sonra gelmiş 
olan iktidarlar, bu sahada fevkalade ciddî hamleler yapmışlardır. Hükümet tefrik etmeksizin söylü
yorum -12 Eylül yönetimini de bunun içine almak gerekir- bütün yönetimler, bütün hükümetler, 
haberleşme hizmetlerinin en mükemmel olması için büyük hamleler yapmışlardır. 

Bugün, takriben 14 milyona yakın telefon abonesi bulunmakta, her türlü haberleşme cihazı, 
gelişmiş ülkelerde olan seviyede Türkiye'de de kullanılmaktadır; ancak, bu işlerin içinde bulunan, 
bu meselelerde vukuf sahibi çevreler tarafından, son yıllarda, kaynak yetersizliği ve birtakım im
kânsızlıklar sebebiyle, Türkiye'nin, telekomünikasyon alanında kendini yenilemekte bir atalet için
de bulunduğu ifade edilmektedir. Bunu, muhterem ilgili bakanın ve Muhterem Heyeti Umumiye
tim dikkatine arz ediyorum. 

Telekomünikasyonda teknoloji çok süratli değişir; yani, beş sene, telekomünikasyon sahasın
da, yeni teknolojilerin hizmete girmesi için, uzun bir süre değildir; günü gününe takip edip uygu
lamadığınız takdirde, haberleşme bakımından, süratle gelişmiş dünya şartlarından geride kalmanız 
mümkündür. Nitekim, ifade edildiğine göre, bugün, Avrupa ve gelişmiş ülkeler, optik ve geniş 
bantlı sistem dediğimiz, Integrated Service Digital Netvvork denilen, -kısaca ISDN olarak tarif edi
len- sahaya geçip, süratle uygulamaya başladıkları halde, bizde henüz bu istikamette bir gelişme 
olmadığı ifade edilmektedir. 

Yine, bu kanun tasarısında —tabiîm bu tasarıyla getirilmek istenen hizmetler çerçevesinde- şu
nun üzerinde dikkatle durulmasında fayda vardır. Bu, ihale edilecek birtakım hizmetler, taşrada, 
köylerimizin ve kasabalarımızın bulunduğu yerlerde, haberleşme hizmetleri bakımından yüksek 
gelir imkânı olmayan ve yatırımları da o bakımdan rantabl olmayacak olan bölgelerde nasıl karşı
lanacaktır? Bu sahalarda, haberleşme hizmetlerinde, memleketin nüfus ve iş hayatı bakımından ke
sif plan bölgelerine mukayese edildiğinde, bir gerileme olacaksa, ileriki yıllarda önümüze bir me
sele olarak gelecek demektir. " . • • ' , -

Yine, bu kanun tasarısı vesilesiyle, bir hususu daha arz etmek istiyorum: Haberleşme, çok sü
ratli gelişen bir teknolojidir ve çok süratli de değişen bir teknolojidir diye arz ettim. Tabiî, Türki
ye, her sahada olduğu gibi haberleşme sahasında da, teknolojiyi devamlı dışarıdan getiren, ithal 
eden bir ülkedir; eskiyeni atmakta, yenisini tekrar dışarıdan getirmektedir. Yani, 60 milyonluk Tür
kiye'nin kendi bölgesindeki birtakım ülkelere de, haberleşme alanında başarıyla hizmet edebilme
si için, kendi teknolojisini geliştirmesi gerekir; ama, maalesef, bu zamana kadar yapılan deneme
lerde de görüyoruz ki, bizim, kendi kuruluşlarımızın bünyesinde araştırma-geliştirme olmadığı gi
bi, şimdi yabancı sermayeye de satılabilecek olan bu hisseler ve bu hizmetler; acaba, araştırma-ge
liştirme sahasında Türkiye'ye bir imkân getirecek midir? Çünkü, bugüne kadar rastlandığı gibi, ya
bancı sermayeli bu şirketler, genellikle araştırmaları kendi memleketlerinde yaparlar, neticelerini 
üçüncü dünya ülkelerinde uygularlar. Bu, kendileri için kârlı olabilir; ama, Türkiye için büyük bir 
kayıptır; yani, biz, haberleşme sahasında da kendi araştırma-geliştirme sistemlerimizi, müessese
lerimizi kurup geliştiremezsek, devamlı, bunlara muhtaç vaziyette kalacağız; yani, bu hususta da 
ilgili Bakanlığın ve Hükümetin ... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Çok teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
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CEVAT AYHAN (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 

BAŞKAN - Efendim, sabahtan beri aynı prensibi uyguluyorum. Özür dilerim, hiç kimseye sü
re vermedim. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Ben zaman istemiyorum, teşekkür edeceğim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim... 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Tamam, zamana uyarım. 

BAŞKAN - Yok, uzatmıyorum. 

CEVAT AYHAN (Devamla)-Sadece teşekkür edeceğim. 

BAŞKAN - Tamam, teşekkürünüz duyuldu efendim. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Siz de usuİe uyun lütfen. 

BAŞKAN - Rica ediyorum.-.. Bakın, sabahtan beri hiç kimseye süre vermedim. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Hepinize teşekkür ederim, hürmetle selamlarım. 
SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin) - Başkan hariç! 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

ANAP Grubu adına, Cengiz Bulut; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADİNA CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka
daşlarım; şu dünyanın haline bakın "bu köprüyü sattırmam" diyenlere bakın; Türkiye'yi satsalar, 
yani, şirketleri satsalar... 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) - Seni de satarlar... 

CENGİZ BULUT (Devamla)-Vallahi, beni bile satarlar yani. 
...hayret, sesleri bile çıkmıyor; ancak, işçiyi ve memuru en çok ilgilendiren bir konuda dahi be

nim sosyal demokratlarımda... "•••.. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) - Bizi karıştırma... 

CENGİZ BULUT (Devamla) -... yine tıs yok... Memurlara herhangi bir iş güvencesi yok, iş
çinin hiçbir iş güvenliği yok... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Maddeyle ne ilgisi var bunların... 

CENGİZ BULUT (Devamla) -%.. ve benim arkadaşlarımın, dün orada, bugün burada olan in
sanların olaya nasıl baktıklarını, nasıl sessiz oturduklarını gördükçe şaşıyorum. 

FUAT ÇAY (Hatay)-Önce kendinize şaşırın. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Demek ki, bu koltukların olayı bir başka... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Maddeyle ne ilgisi var Cengiz Bey, bunun?!. 
BAŞKAN -r Sayın Bulut, kimseye sataşmadan, madde neyse onun üzerinde konuşun; rica edi

yorum. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Sayın Başkan, ben hiç kimseye sataşmıyorum. 

BAŞKAN - Madde ne; madde, posta telgraf ve telefon... . • ' . ' • ; 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Bakınız ne diyor; 400... 

BAŞKAN-...işçilerinin birbirlerinin hizmetinde çalışması canım. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Bir dakika, Sayın Başkan... 

FUAT ÇAY (Hatay) - Madde üzerinde konuşsun, ya da kürsüden indirin. 
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BAŞKAN - Neyse, müdahale etmeyin... Rica ediyorum... 

CENGÎZ BULUT (Devamla) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Rica ediyorum, sataşmaya meydan vermeyin. Bakın, size diyorum ki, maddeye 

bağlı olarak konuşun. 

FUAT ÇAY (Hatay) - Burada, Meclis çalışmalarını sabote etmeye çalışıyor. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Sayın Başkan, şimdi, burada, personelin paylaşımı konusu ko

nuşuluyor; telekomünikasyon alanında çalışan personelin; yani, memurların, yani, işçilerin kaderi 
konuşuluyor. Bu meseleyi günlerce, meydanlarda, sokaklarda konuşan insanların, bu Özelleştirme 
Kanunuyla bunlara hiçbir güvence getirmemeleri, bunların hiçbir güvencelerinin olmaması» bence 
bir yaradır, bence bir sıkıntıdır. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Bu kanuna siz de oy verdiniz, Allah'tan korkun be! 
BAŞKAN-Efendim, müdahale etmeyin... Rica ediyorum, Sayın Gökalp. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Efendim, bunu konuşmayacağız da ne konuşacağız; memurun, 
yani personelin; işçinin, yani emekçinin nerede çalışacağına, nereye gideceğine, nasıl gideceğine, 
ne şekilde olacağına dair herhangi bir tarif yok; öyle, muallak bir madde... Şirketler anlaşacak... 

Peki, bu memlekette "işçiye sendika, memura sendika" diye meydanlarda laf bırakmayan in
sanlar, bu maddeye niye bir açıklık getirmiyorlar; neden bu maddede kendi fikirlerini ileri sürüp, 
orada çalışan arkadaşlarımızın hizmeti babından, orada çalışan arkadaşlarımızın mesleği babından 
nasıl değerlendirilecekleri hakkında en ufak bîr açıklama, en ufak bir düzenleme getirmiyorlar. İş
çi mi, boş ver, memur mu, boş ver... Niye; koltuk sıcak bu koltuk kalsın da ne olursa olsun... 

Şimdi, personele burada bir şans verilmiyor, personelin burada hiçbir seçme hakkı yok. Bakı
nız, bu Özelleştirme Kanununu biz destekliyoruz, yanınızdayız; ama, bu Özelleştirme Kanunundan 
dolayı on milyonlarca işsiz insana eklenecek olan ve sokaklarda kalacak, kahvelerde kalacak, bu 
kurum çalışanlarına herhangi bir garanti yok, herhangi bir iş güvenliği yok. 

Bu Özelleştirme Kanunu çıkmadan önce, bence, bir işsizlik sigortası yasası çıkarmanız lazım
dı; ama, siz, çalakalem gidiyorsunuz. İşte ben, burada sitem ediyorum; aslında, sosyal demokrat ar
kadaşlarımı uyarıyorum, ikaz ediyorum, bana kızmamaları lazım; çünkü, Türkiye'de en çok savu-
nageldiğiniz meselelerin başında bu konu var; yani, meslek güvenliği yok, iş güvenliği yok. Yıllar
ca siz konuşuyordunuz bunları; biz, Anavatan Partisi olarak iktidardayken, meydanları kimseye bı
rakmıyordunuz. 

Bakınız, burada memurlar, işçiler kurbanlık koyun gibi, al sana, ver bana, geç oraya, geç bu
raya şeklinde bir ayırım mı olacak; hiçbir tarif yok; muallak ifadeler. Personeli köle gibi kullanı
yorsunuz. Bu konuda, inanın, işçiler bayağı sıkıntıda; inanm memurlar sıkıntıda; inanın... Yani, on
ların şu anda çektiğini... Siz hiç işten atıldınız mı bilmiyorum, hiç işsiz kaldınız mı bilmiyorum; 
ama, şu çıkardığınız kanunda» bu tasarının 4 üncü maddesiyle 406 sayılı Kanuna eklenen geçici 5 
inci maddeyle getirdiğiniz hüküm, inanın, personele hiçbir iş güvencesi sağlamıyor; yalnız "payla
şacağız" diyor; ama, ne kadar zaman içerisinde, o da belli değil, ne kadar çalışacak o da belli de
ğil, kime iş güvenliği verilecek o da belli değil, nasıl çalışacak o da belli değil... Yani, bu kanun ta
sarısı, işte, burada, bu maddede gördüğünüz gibi, tamamen muallak yazılmış. Şirketler, aralarında 
işçileri paylaşıyorlar. 

Şimdi, şirketler, ne kadar işçi atacak, ne kadar memur atacak belli mi; bu konuda hiçbir şey 
belli değil. Kim işten atılacak, kim işten çıkarılacak... Hele hele getirdiğiniz "mezarda emeklilik" 
karşısında, 40 yaşında, 45 yaşında işten atılacak olan bu memurlar, bu işçiler nasıl iş bulacak? 
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Bakınız gazetelere, bakınız medyaya, ilanlar vardır -siz işsiz kalmadığınız için bilmezsiniz, 

ben bilirim o işi; gazete ilanlarını, iş ilanlarını çok okudum- orada yazıyor, falan filan mühendis 
aranıyor... Falan memur, işçi aranıyor; diyor ki, 30 yaşını geçmemek üzere... Hele hele memur alı
mında da, 31 yaşında olanı işe almadığınıza göre, ben, şimdi size soruyorum; işten 45 yaşında ata
cağınız, özelleştirme nedeniyle sokaklara bırakacağınız, şu anda aç bıraktığınız 10 milyon insan gi
bi aç bırakacağınız yeni insanlara herhangi bir güvenceniz var mı; hiç bir güvenceniz yokjşte, kö
tü olan bu... (DYP sıralarından "var, var" sesleri) 

Var, doğru; kahvelerde okey masalarını çoğaltacaksınız, doğrudur, kahvelerin gelirini artıra
caksınız, kahvelerin müşterisini artıracaksınız; ama, memurlar... 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Hangi maddeyle ilgili bunlar?.. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - İlgili efendim... İlgili madde; işte, burada, personel meselesi 
var, şirketler arasında dağılım meselesi var... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Her türlü mesele var. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Perişan olan memuru daha da perişan ettiniz. "Yüzde 95 ora
nında zanj vereceğiz" dediniz, bir kuruş zam vermediniz. Yüzde kaç zam verdiğinizi memura, iş
çiye hiç sordunuz mu? Şirketler arasında top gibi oraya buraya salladığınız memurun ne aldığını 
aranızda bilen var mı? Hepiniz, yüzde 95 oranında zam yapıldığını sanıyorsunuz; ama yanılıyorsu
nuz. Yanıldığınız nokta şu: Sayın Başbakan, yüzde 95'itelaffuz ederken "yüzde 95" değil "95 yı
lında (!) vereceğimiz zam" demiş. Şu anda birçok insan yüzde 20-30 dahi zam alamamış. 

Bakınız, PTT'de çalışan sözleşmeli personel var. Bu Özelleştirme Kanununa göre, burada ça
lışan sözleşmeli personeli ne yapacaksınız? Bakınız, herkese, bilmem ne kadar zam verdiğinizi ilan 
ettiniz, ama sözleşmeli personele 1 lira dahi zam vermediniz. Bunları ne yapacaksınız; sokağa ata
caksınız; nasıl atacaksınız; iki şirket arasında... İki şirketin anlaşamadığı, iki şirketin beğenmediği, 
iki şirketin istemediği insanlar ne olacak; fazla bulduğunuz insanlar ne olacak? 

Ben, belediye başkanıyken çok sayıda toplusözleşme yaptım. Cenabı Allah'a şükürler olsun ki, 
1 işçiyi bile işten atmadım ve verdiğim en büyük güvence, iş güvenliğidir. Bu kanunda iş güvenli
ği yok; bu kanunda işsizlik var, bu kanunda sefalet var, bu kanunda açlık var, bu kanunda acı olay
lar var... 

Tabiî size kolay geliyor; çünkü, sizler artık dünyayla ilişkinizi kesmiş, kahveleri, sokakları bı
rakmış, pazarlara çıkmıyorsunuz, hatta parti.binanızın önündeki ölüm orucuna yatmış insanları bi
le görmüyorsunuz; , 

ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) - Ne de olsa eski sosyal demokratsın. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Bugün bunlardan biri daha intihar etti; onları bile görmüyor

sunuz; ama personeli dağılsın... Tamam... Dedim ya, hele hele sosyal demokratlar (!) dağılsın, şir
ketler arasında dağılsın... 

İBRAHİM TEZ (Ankara)-Grup adına söz istiyorum. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - . . . nasıl dağılacak, ne şekilde dağılacak, kime dağıtacaksınız; 

bu insanların iş güvenliği nasıl olacak, bu insanların ekmeğini nasıl sağlayacaksınız, bu insanlar na
sıl çalışacak?.. İşten atılan insanlara, yarın iş güvenliği ya da işsizlik sigortasıyla ilgili bir şey var 
mı? Ama, dünyayı unutmuşsunuz, koltuğa sarılmışsınız, çevrenizi görmüyorsunuz. 

İşte intihar eden insanlar, işte emlakzedeler, işte kredizedeler... Bugün 1 insan öldü, dün 8'di, 
9 oldu, 10 oldu, yarın binlerce olacak... Gelin, şu Türkiye'ye gözümüzü açalım, gelin pazara baka
lım; gelin sokaklara bakalım, gelin kahvelerdeki işsiz insanlara bakalım, gelin şu kanun tasarısını 
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düzeltin, insanlara iş güvenliği verin, gelin işsizlik sigortasını çıkarın; gelin, bu kanunla aç bıraka
cağınız insanlara el uzatalım. 

Teşekkür ediyorum, sağ olun.(ANAP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bulut. 

Şahsı adına, Sayın Salih kapusuz; buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI ALÎ ŞEVKÎ EREK (Tokat) - Sayın Başkan, Sayın Konuşmacıya bir cüm

leyle cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN-Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Sayın Başkanım, 4000 sayılı Kanunun ge
çici 2 nci maddesini aynen okuyorum: "Türkiye Cumhuriyeti Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi 
Genel Müdürlüğünden, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketine devredilen personelin, mevcut 
statüleri ve özlük haklarıyla istihdamlarına devam olunur." Hiçbir işçi atılmayacağı gibi, bütün sta
tüleri de kanunî teminat altındadır. _ 

Teşekkür ederim. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Bakan, bu sözünüzü yazılı olarak alacağım. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Buyurun, Sayın Kapusuz; 
Sayın Kapusuz, süreniz 5 dakika efendim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) -• Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; görüşmekte 
olduğumuz 833 sıra sayılı yasa tasarısının 4 üncü maddesiyle ilgili olarak şahsî görüşlerimi arz et
mek üzere huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Biraz önce de ifade edildiği gibi, bu madde, geçici 5 inci maddeyi düzenlemektedir. PTT'yi 
ikiye ayırdığımız için, telekomünikasyon ile posta işletmelerinde ayrı ayrı personel bulunacak. Bu 
personelde bugünden bir ayırım yapıldı; ancak, demek ki yapılan bu ayırım çok netleşmediği ve 
birtakım düşüncelerle de netleştirilmek istenilmediği için, yarın için kapıyı açık tutmak istiyorlar. 
Şimdi, hedef, özelleştirme. Özelleştirilmek istenilen kurumun bir tanesi sürekli zarar eden, bugüne 
kadar da telekomünikasyon gelirleriyle hayatiyetini devam ettirmiş posta telgraf ile öbür tarafta te
lekomünikasyon. Şimdi, bunu ayırdınız; dolayısıyla, bu ayırımın da netleşmesini istemiyorsunuz; 
bu tasarıya bunun konulmuş olması, bunun bir gerekçesidir. 

Bakınız, siz, hem özelleştirmeden bahsedeceksiniz hem de kurumlar arasında bu sürecin ne za
man biteceğini belirlemeyeceksiniz. Bir geçiş sürecinden bahsediyorsunuz; üç ay, altı ay, bir yıl, 
beş yıl, on yıl gibi bir süre yok. Ben, müteaddit defadır -her çıkışımda- hatırlatıyorum, yine söy
lüyorum; bu yasanın Anayasa Mahkemesinden dönmesinin sebebi, bu belirsizliklerdir, bundan do
layıdır ki, siz, aynı belirsizlikler daha devam etsin istiyorsunuz. Geçiş süresi belli değil. 

Özelleştirilen telekomünikasyonun personelini, PTT işletmelerinde çalıştırma gibi bir uygula
maya, elbette, bunu alan özel sektör razı olmayacaktır. Aynı şekilde, zarar eden Posta İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü ise, kendi bünyesinde, kendi elinde bulunan işçinin, memurun ve elemanın bir 
özel sektörde çalışmasına razı olmayacaktır; bu, eşyanın tabiatına zıt düşer. Durum böyle olunca, 
acaba, siz, bu tasarıyı niye getiriyorsunuz; işte, mesele, burada başlıyor. 

Değerli arkadaşlar, birazönce de söyledim, şimdi, tekraren, kısaca vurgulamak istiyorum. Bel
ki, Sayın Başbakan bu konuya duyarlılık gösterir de, bu problemi de bitirir. PTT ile TRT arasında, 
vericilerle alakalı bir harp var. 1 200 işçi, memur ve belirli statüdeki elemanlar, PTT'de çalışıyor; 
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maaşını TRT ödüyor veyahut da farklarını ödüyor. Şimdi, bu konuda bir belirsizlik var; hem de ya
sal bir boşluk söz konusu. Bakınız, TRT 1, TRT 2, TRT 3 ve TRT 4'ün Türkiye genelinde seyredi-
lebilmesi için, başlangıçta PTT'ye bu devredilirken 700 verici varmış; ama, şu anda, 5 800 verici 
var; yaklaşık da 4 bin yeni vericiye ihtiyaç var. Bunun maliyeti, her yıl 5 ilâ 6 trilyon lirayı gerek
tiriyor; bugüne kadar yapılmış olan yatırımlar da 20 trilyonun üzerinde. Şimdi, böyle bir konumda, 
personel belirsizlik içinde, nerede olacağını bilmiyor ve istenilen randıman da alınmıyor; aynen 
bunda olduğu gibi. 

Bakınız, bu yasa tasarısında, ihtilafların çözümü konusunda yine bir şey söz konusu değil. 
Yerli ve yabancı sermaye şirketlerine, siz, yüzde 34, özelleştirilecek kesimle ilgili lisans ve ruhsat 
vereceksiniz; ama, yann bir ihtilafın çıktığını varsayalım; ki, geçmişte yaşanmıştır DYPnin ve 
SHPnin (şimdiki CHPnin) muhalefette olduğu dönem, çimento fabrikalarının satışı mahkemeye 
intikal etti. Yargı, bu satışın doğru olmadığına karar verdi; fakat, yargının vermiş olduğu kararla ..' 
boşlukta duruyor. Dolayısıyla, bunu alan yabancı şirketler, gerekirse uluslararası hukuka gideriz 
dedikleri için, güya, itibar zedelenir endişesiyle ne yapmadınız; bu yargı kararını uygulamadınız. 
Yann, aynı problemi yaşarsak ne olacak; yine, çözümsüzlük... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. . 

Sayın Turhan Tayan, siz de kişisel söz istemiştiniz; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika efendim. 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun 

tasarısının bu maddesinde, teşkilatlanmaların tamamlanması süresi içerisinde hizmetin aksamama
sı bakımından, personel akışına\pratik bir çözüm getirilmiştir; gerçekten, bu çözüm isabetlidir. 

Maddeyi uygun ve isabetli buluyor; saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tayan. 
Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. /.'" 

Maddeyle ilgili önergeler vardır, okutuyorum: / 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 833 sıra sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenme
l ine, Bâzı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dâir Kanun Tasa
rısının 4 üncü maddesiyle getirilen geçici 5 inci maddede yer alan "personeli" ibaresinin "personel
lerini" şeklinde değiştirilmesini arz.ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Şaban Bayrak Mustafa Ünaldı 

Kayseri Konya 
Zeki Ünal Kemalettin Göktaş 

Karaman Trabzon 
Ömer Ekinci Hüsamettin Korkutata 

Ankara Bingöl 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 833 sıra sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenme
sine, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa-
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rısının 4 üncü maddesiyle getirilen geçici 5 inci maddenin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı '•'• • Zeki Ünal 

Konya Karaman 

Kemalettin Göktaş Ömer Ekinci 

Trabzon Ankara 

Hüsamettin Korkutata Hasan Dikici 

Bingöl Kahramanmaraş 

Kâzım Ataoğlu Şaban Bayrak 

Bingöl Kayseri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 833 sıra sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenme

sine, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısının 4 üncü maddesiyle getirilen geçici 5 inci maddede yer alan "geçiş döneminde" ibaresi yeri
ne "özelleştirmeyi takip eden ilk iki yıl içinde" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı Kemalettin Göktaş 
Konya Trabzon 

Ömer Ekinci Hüsamettin Korkutata 

Ankara Bingöl 
Hasan Dikici Kâzım Ataoğlu 

Kahramanmaraş Bingöl 
Şaban Bayrak Zeki Ünal 

Kayseri Karaman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarısının 4 üncü maddesi, Anayasanın 5, 6, 10 uncu ve birçok maddesi
ne aykırılık taşımaktadır. 

Anayasaya aykırılık yönünden müzakere edilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı Salih Kapusuz 
Konya • Kayseri \ 

Şaban Bayrak Şinasi Yavuz 
Kayseri Erzurum 

Zeki Ünal 
Karaman 

BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri, son okunan önerge, Anayasaya aykırılık önergesidir; önce 
bunu işleme koyuyoruz. 

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

ruz efendim. 

BAŞKAN-Efendim, Anayasaya aykırılık önergesidir, katılamazsınız. < 

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

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, siz niye ikaz ediyorsunuz?.. 
BAŞKAN - Efendim, İçtüzük açık; eğer Anayasaya aykırı olursa, Komisyonun, zaten tasarı

yı reddetmesi lazım; ama, raporunda öyle bir şey yok. Arkadaşımız konuyu anlamadı. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Efendim, Komisyon katılmıyorsa, sizin yapacağınız şey... 

BAŞKAN - Biz de, elbette ki, burada, İçtüzüğü uyguluyoruz. 
Sayın Hükümet?.. 

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

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.. 
Buyurun Sayın Kapüsuz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, şu süreyi de geldikten sonra başlatın. 

BAŞKAN-Tamam, yeni başlattık canım; buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sadece bende değil, başkalarında da... 
BAŞKAN-Efendim buyurun... Rica ederim... Buyurun. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Kürsüye çıkmadan süreyi başlatamazsınız Sayın Başkan. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Sayın Başkan, maalesef, şu 

anda, her ne kadar yayın dışarıya verilmiyorsa da, vatandaş açısından çok uygun olmayan bir ko
numda, usul yönünden hata yapıyor. Biz, usul noktasından bir tartışma açmak istemiyoruz; ama, 
her nedense, Sayın Başkan oturum başkanı olduğu müddetçe mutlaka ihtilaf var, sıkıntı var... Do
layısıyla, buna hiç gerek yok. Havayı elektriklendirmenin manası da yok. Sonra, siz Başkansınız; 
Başkan olduğunuz için, eğer Komisyon, bunu Anayasaya aykırı görmüşse -ki, görebilir- sizin, bu
na müdahaleniz söz konusu olmaz. 

Benim arz etmek istediğim konu şudur efendim: Bakınız, biraz önce, sözüm yarım kaldı. 509 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (Telekomünikasyon Şirketiyle ilgili kuruluş kararnamesi-
dir) bir maddesinde aynen şu ifade yer alıyor -uzatmak istemiyorum- "şirket bu (Telekomünikas
yon Şirketi) sahip olduğu telekomünikasyon tesislerine ilişkin işletme hakkini, belli süre ve şartlar
da, kısmen veya tamamen, yerli veya yabancı şirketlere verebilir. Bakanlık onayıyla nama yazılı 
hisse senetleri ve tahvil ihraç edilebilir." Biraz önce, arz etmeye çalıştığım esaslar doğrultusunda 
şunu vurgulamaya çalıştım: Bu belirsizlikler, bize, yani bu yasaya sıkıntı getirir. 

Nerede dedim; biraz önce geçirdiğimiz maddede "yüzde 20'ye kadar" ifadesinin de doğru ol
madığını söyledim. Aynı şekilde, bunun, bir önceki yasayla çakışan noktalarını vurgulamaya çalış
tım. 

Biraz önce konuştuğum maddeyle alakalı olarak, değerli Bakanımız bana bir hatırlatmada bu
lundu; dedi ki: "Efendim, bu kpnu, sadece personel yönünden değil, hukukî davalar devam ettiği 
için, bu davalara bakma noktainazarından..." Şimdi, aynı şey yine geçerlidir; eğer, hukukî bir dava 
varsa, hangisini ilgilendiriyorsa, kendi hukukçusunun takip etmesi en doğal olanıdır. Benim avu
katım, niçin başka birinin davasını takip edecek? Böyle bir mecburiyet yok. 
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Bakınız, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçelerini size tekrar hatırlatmak istiyorum. "Kal

kınmayı hızlandırmak için elbette, dış borçlanmadan, yabancı sermayeden ve yabancı ortaklıklar
dan yararlanmak gerekir; ancak, özelleştirme yoluyla, yabancıların nüfuzuna giderek yol açılması, 
ülke bağımsızlığı yönünden kabul edilemez." Burada, başka misaller de veriyor, diyor ki: "Türk 
Ulusunun çıkarlarının, ülke bağımsızlığının ve güvenliğinin gözetilmesi, özelleştirmenin yabancı
laştırmaya dönüşmemesi yönünde getirilecek kuralların önemi büyüktür. Uygulamaların, karşılık
lılık ilkesi gözetilerek yapılması gerekir. Telekomünikasyon, elektrik üretimi, iletişim ve dağıtım 
gibi, stratejik önemi olan alanlara yabancıların girmesi ötesinde, egemen olması, güvenlik, bağım
sızlık ve ekonomik yönlerden çok sakıncalı olabilir; çünkü, bu tür kamu hizmetleri, ülke güvenli
ğiyle çok yakından ilgilidir." 

İşte, bütünü itibariyle stratejik olan böyle bir satış işlemi; yani, T'nin satış eylemi, özellikle hu
kuk açısından, yetkililerin de ifade ettiği gibi, birçok sıkıntıyı getirecektir. 

Bakınız, dünya devletleri, özellikle uydu sistemini ellerine geçirmek, ellerinde tutmak istiyor
lar. Siz, elinizde sadece bir tane bulunan haberleşme ve iletişimi, özellikle, telekomünikasyonun 
katma değer üreten birimlerini ne yapıyorsunuz; tamamının bile, bir şirketin eline geçmesine im
kân veriyorsunuz; Ondan sonra, tamamen, yüzde 100 yabancı şirketin eline geçen bir birimin hu
kukî problemlerini çözmek için, devletin avukatını, takiple görevlendiriyorsunuz. Elbette bu, Ana
yasaya aykırıdır, eşitlik ilkesine, adalet ilkesine terstir. Siz, bunu yapmakla, bir yerde, milletin ma
lını, özellikle "özelleştiriyoruz" adı altında peşkeş çekerken, aynı şekilde, yine milletin parasıyla 
görev yapan bir hukukçuyu, bir yabancıyı izlemekle görevlendiriyorsunuz. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz, süreniz bitti efendim. 
Sayın milletvekilleri, biz, Başkanlık Divanı olarak, Meclisi, tarafsız bir şekilde, Anayasaya ve 

İçtüzüğe göre yönetmek zorundayız. (CHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

İçtüzüğün 39 uncu maddesi, "...Bir komisyon, bir tasarısı veya teklifi Anayasaya aykırı görür
se, maddelerine geçmeden önce reddeder" der. Şimdi, Saym Komisyonumuz, bu kanun tasarısını 
Anayasaya aykırı görmemiş, maddelerine geçmiş ve müzakere etmiştir. Bir yanlış anlama oldu ve 
ben arkadaşıma "katılamazsınız" diye hatırlattım. Eğer, ben öyle demeseydim, zatı âliniz de gelip 
burada konuşamazdınız, Komisyon katıldığı için... 

Bakın, beri İçtüzüğü uyguluyorum; ama, birtakım arkadaşlar... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, gayemiz, üzüm yemektir, bağcıyı dövmek de-

m • ' • ; • • 

BAŞKAN - Rica ediyorum, oturur musunuz yerinize. 

Değerli arkadaşlarım, bizim tek hedefimiz vardır; o da, Türkiye Büyük Millet Meclisini, şanı
na, şöhretine uygun olarak, yasalara ve kurallara uygun olarak yönetmek.(CHP ve DYP sıraların
dan alkışlar) Bu şekildeki yönetimimiz bazı arkadaşlara rahatsızlık verebilir; ama, bizi vicdanen 
huzur içinde bırakır. - , . - . ' 

III. - YOKLAMA 
BAŞKAN - Önergenin oylanmasından evvel bir yoklama istemi olmuştur; işleme koyuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda toplantı yetersayısı yoktur, yoklama yapılmasını arz ederiz. 
BAŞKAN - Şimdi, yoklama isteyen arkadaşların burada bulunup bulunmadıklarını arayaca

ğım. ' . ' • • . ' . 
Abdüllatif Şener?.. Burada. -
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Hüsamettin Korkutata?.. Burada. 

Zeki Ünal?.. Burada. 

Şaban Bayrak?.. Burada. 

Mustafa Baş?.. Burada. 

Musa Demirci?.. Burada; 

Cevat Ayhan?.. Burada. - • 

Şinasi Yavuz?.. Burada. 

Salih Kapusuz?.. Burada. 

Işın Çelebi?.. Burada. 

Abdulilah Fırat?.. Burada. 

SALÎH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, ben 11 inci kişiyim, onun için ben yokum. 
BAŞKAN - Efendim "yokum" ne demek! O zaman attığınız imzanın değerini bilin. Rica edi

yorum... Sizi var sayıyoruz ve yoklamaya başlıyoruz. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Yoklama sırasında bulunmayanı yok sayıyordunuz; şimdi, 
neden var sayıyorsunuz?! 

BAŞKAN - Arkadaşlar, buranın bir kuralı vardır; burası Meclis. Hepinizin de bu Meclisin bü
yüklüğüne uygun bir ciddiyet içinde olmanızı istiyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır. Çalışmalarımıza devam ediyo

ruz. . -• ' ' • • ' ' • 

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

14. —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 Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/829) (S. Sayısı: 833) (Devam) 

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

miştir. 
Öteki önergeyi işleme koyuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
' Görüşülmekte olan kanun tasarısının 4 üncü maddesiyle getirilen geçici madde 5'in metinden 

çıkarılması arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla 
Mustafa Ünaldı 

(Konya) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANİ İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılmıyoruz 
efendim. 
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BAŞKAN-Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor. 

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

Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun, tasarısının 4 üncü maddesiyle getirilen geçici madde 5'te yer alan 
"personeli" ibaresinin "personellerini" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Şaban Bayrak 

/ (Kayseri) 

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

dim. 
BAŞKAN-Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Önergeye* Hükümet katılmıyor, Komisyon katılıyor. 

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

Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 4 üncü maddesiyle getirilen geçici madde 5' te yer alan, 
"geçiş döneminde" ibaresi yerine "özelleştirmeyi takip eden ilk iki yıl içinde" şeklinde değiştiril
mesi arz ve teklif edilir. 

Saygılarımızla. 
Mustafa (İnaldı 

(Konya) 
ye arkadaşları 

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

BAŞKAN - Hükümet?.. 

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

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

4 üncü maddeyi, Komisyonun redaksiyonu yönündeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 
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5 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 5. — 9.41987 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 sırasın
daki 'Haberleşme Dairesi Başkanlığı" ibareleri "Haberleşme Genel Müdürlüğü" şeklinde, 13 ün
cü maddesinin (g) bendi (h) bendi olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (g) bendi eklenmiş
tir. 

"g) Telekomünikasyon İşletmeciliği yapacak sermaye şirketlerinin yeterlik şartlarını düzenle
mek, lisans belgesi vermek ve denetlemek, denetletmek, telekomünikasyon terminal cihazlarına tip 
ve uygunluk onayı vermek ya da verdirmek," 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Güneş Taner; buyurun 
efendim. 

Süreniz 10 dakika Sayın Taner. 
ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu 

madde, teknik olarak düzenlenmiş bir maddedir. 

BAŞKAN - Bir dakikanızı rica edeyim, sürenizi durduruyorum. 

Arkadaşlar, lütfen; salonda sükûneti muhafaza edelim! 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan böyle bir görüşme olur mu?.. 
BAŞKAN - Efendim, susturuyorum işte... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Kahvehane gibi... 

BAŞKAN - Buyurun efendim. , 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu madde teknik olarak düzenlenen bir 

madde olmakla beraber; aslında, bu madde, düşündürücü bir maddedir. Şu açıdan düşünmek lazım. 

Bir taraftan PTT'nin T'sini dünyadaki standartlara getiriyoruz, bu standartlar içerisinde kendi 
bürokrasimiz içerisinde de birtakım değişikliklere gidiyoruz; doğrudur; fakat, yeni yapılan şekil, 
eski devlet şeklinin devamı olarak yürümektedir. Oysa, bu değişiklik yapıldığı sırada, burada ku
rulacak olan genel müdürlük, -belki Telsiz Genel Müdürlüğüyle birleştirerek- Amerika'daki Fede
ral Comminication Commition gibi; yani, bütün bu haberleşmeyi denetleyecek olan bir başkanlık 
şeklinde kurulsaydı -telsiz ruhsatları, frekanslar ve komünikasyonla ilgili her türlü denetlemeyi-
bizim TRT Yüksek Kuruluna benzer bir kuruluş şeklinde buraya getirilmiş olsaydı, ileriye matuf, 
kontrol sistemi ve mekanizması, normalde, bürokrasinin elinden çıkardı, çok daha kuvvetli bir de
netim mekanizmasıyla etkin bir hale gelirdi. Tabiî, geçen zaman içerisinde, bunu, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda bu şekilde yapamadığımız için, değiştiremediğimiz için, Hükümet de bu şekli dü
şünmediği için, tasarıya bu şekilde monte edilmiştir; tuna* bunun yanlış olduğunu, ileri bir tarihte 
bir değişikliğe ihtiyacı olduğunu, size, burada arz etmek istiyorum. 

İkincisi, bundan bir evvelki maddede, mesela şöyle bir şeyden bahsettik, dedik ki, yeni bir şir
ket kurulacak, buradan çıkacak insanların bir kısmı özel şirketlere geçecek; geri kalanlar ne olacak; 
tabiî, işçimizi, memurumuzu sokağa atamayacağımıza göre, biz. Dunları, PTT'nin P'sine vereceğiz; 
yani, posta hizmetlerine vereceğiz. Oysa, bugünkü şartlarda, baktığımızda, halen, PIT'nin toplam 
olarak 2-2,5 trilyon civarında yapmış olduğu kârın içerisinde, çok büyük miktarda PTT'nin P'sin-
den gelen bir zarar var. Zarar eden bir şirkete, biz, daha fazla insan yükleyerek, P'yi tamamıyla ça
lışmaz, tamamıyla işlemez ve tamamıyla ekonomik olarak çökmüş bir hale getireceğiz. Biz, bunu, 
Plan ve Bütçe Komisyonunda da görüştük ve biz, orada, arkadaşlarımıza, bir an evvel P'nin deği-
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sikliğe uğraması için gerekli tasarının da getirilmesi gerektiğini, bunun elzem olduğunu ve süratle 
bu değişikliğe ayak uydurulması gerektiğini ifade buyurduk. 

Şimdi, tabiî, sayın arkadaşlar kendi aralarında, nasıl olsa Anavatan Partisi bizi destekliyor, Gü
neş Taner destekliyor deyip, bizi dinlemez de burada oturup kendi aralarında sohbet ederlerse, biz, 
size, o zaman pek de yardımcı olamayız. O zaman, müsaade ederseniz, ben, buraya çıkmayayım; 
yani, biz, niye burada kafa yoruyoruz?.. Mesela, ben, size, şurada anlatsam, bir hesaba göre 
PTT'nin T'si kaç milyar dolar eder; peki, bunu dinlemez misiniz? Parmak kaldırdınız, milletvekili
siniz; yarın sizden hesap sorarlarsa, ezkaza, Allah korusun, birileri iktidara gelip de Yüce Divan 
kurarsa, siz, burayı nasıl ucuza verdiniz diye sizi "buraya götürmeye kalkarlarsa, zorlanmaz mısı
nız?.. Hiç olmazsa, zabıtlarda, o zamanki Anamuhalefet Partisinin sözcüsü, size gelmiş, burada, 
PTT'nin T'si kaç para edebilir diye bir şey anlatıyor diye... Dinleme lütfunda bulunsanız, acaba çok 
şey mi istemiş oluruz, gecenin bu saatinde?.. Onun için, muhterem arkadaşlarım, müsaade ederse
niz, ben, yine de arz edeyim; siz, aklınızın bir köşesinde tutun. Çünkü, efendim, bu 40 milyar do
lardı... 

Sayın Ulaştırma Bakanımızı göremiyorum, herhalde çok meşguller -bir şey diyemeyeceğim-
en kısa zamanda aramıza katılmalarında fayda vardır; çünkü, Ulaştırma Bakansız bir Hükümetin 
uzun süre devam etmesi, pek de doğru değildir; yani, bildiğim kadanyla Anayasada da maddeler 
vardır, şu kadar süre içerisinde diye... Bu Bakanlık, Devlet Bakanlığı gibi değil; yerine birisini koyr 
manız lazım; ama, herhalde, onu halledeceksiniz. 

Şimdi, 40 milyar dolar mı eder, 30 milyar dolar mı eder?.. Bazı beyanatları görüyoruz; yok iş
te, 20 milyar dolar bile etmez, yahu, buna kimse para da vermiyor, 7 milyar dolar çok bile

şimdi, bunun hesabının yapılması mümkündür. Gelin, ben, size bir hesap yapayım. Bu, biraz 
bakkal hesabı olacak; ama, bu bakkal hesapları genelde yüzde 3, yüzde 5'le tutar. 

Sayın milletvekilleri, PTT'nin T'sinin 1994 senesi içerisindeki cirosu yaklaşık 70 trilyon lira
dır; yani, yuvarlak hesapla 2 milyar dolar. Şimdi, bu 2 milyar doların yaklaşık yüzde 70'i veya yüz
de 75'i, bugünkü şartlarda, PTT'nin personeline gider; çünkü, yapısı ağır. Oysa, yabancılar gelip de 
buraya girdikleri zaman, bilgisayar, telekomünikasyon ve yüksek teknoloji kullanacakları için ve 
de bizim arkadaşlarımızı burada değerlendirmeyecekleri için, onların bu masrafları düşecektir. 

O zaman, şöyle bir hesap yapsanız, deseniz ki, 70 trilyon lirayla beraber -yani, 2 milyar do-. 
larla beraber-Türkiye'nin yapısındaki ve jeopolitik yerindeki bir ülkenin, bugünkü enfrastrüktürü-
nü on sene içerisinde en azından iki katına katlaması gerekir. Demek ki, on sene içerisinde -dolar 
bazında-yıllık 4 milyar dolarlık gelir elde eden bir kuruluşa sahipsiniz. 

Şimdi, 4 milyar dolar yıllık gelir elde edebildiğine göre, tersinden gidelim ve dolar faizinin 
yüzde 7 olduğunu ve adamın, normalde bankaya para yatıracağına, getirip senin ülkene para yatı
racağını ve buradan yüzde 10 rant getireceğini düşünürsek, o zaman deriz ki, bu adam, acaba, 40 
milyar dolar para verse, 40 milyar doların yüzde 10 rantı 4 milyar dolar ederse, ne tesadüf, pat di
ye bizim PTT'nin yuvarlakça bu civardaki hesabını bulabiliriz. Ha, peki, 40 milyar dolar etmez de, 
efendim, biz bunun yarısını vereceğiz; ha, yarısı, o zaman 20 milyar dolar eder. 

Demek ki, şöyle kabataslak baktığımızda, 20 milyar dolar ve üstündeki sınırlarda bir yerde do
laşıyoruz. Yani, ezkaza, bir gün, yarın, size birisi gelip de, biz çok iyi hesap ettik, kitap ettik, bize 
de kimse para vermiyor, bu öyle, 20 milyar dolar etmez; bu, 7 milyar, 6 milyar, 5 milyar dolar eder 
derse; sayın milletvekilleri, bu hesaba dikkatli bakın derim; çünkü, hesap böyle; yaniv kabataslak 
hesap bu. ' 

Onun için, biz» bu PTT'nin T'sinin üzerinde, bu kadar, bu şeyler konuşulduğu zaman, Anava
tan Partisi olarak, Anamuhalefet Partisi olarak niye destek çıktık; memleketin ihtiyacı var. Biz ik-
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tidarda olsaydık bunu yapardık. Siz, yine, belki bizi mahkemeye verirdiniz; belki yine yürütrrieyi 
durdurma karan alırdınız; ama, her şeye rağmen, biz yapardık. Şimdi, sizin de yapmanızı olumlu 
karşılıyoruz. Siz hükümetsiniz; ama, iki kanatlı hükümetsiniz, Doğru Yol Partisi tek başına hükü
met değil. Şimdi, ikinci kanadın da size destek vermesi gereken bir yerde, özelleştirmeye başından 
beri karşı olan Cumhuriyet Halk Partisinden -işte, sıralardan da görebildiğiniz gibi-sadece Parti
nin Sayın Genel Başkanı ve iki arkadaşı buradalar; buna yeteri kadar destek vermiyorlar. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - N e münasebet!.. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Bu taraftaki bir iki arkadaşı görmediysem, özür dilerim. 
Şimdi, önlann özelleştirmeye ve PTT'ye destek vermediği bir konuda; eğer, Anamuhalefet 

Partisi destek veriyorsa, bunun altında bir şey arayın siz, bir gerçeği, bir doğruyu arayın. 

Demek ki, Anavatan Partisi, başından beri, farklı muhalefet üslubu içerisinde, bu memleketin, 
bu milletin insanına yapılacak her türlü yardımı, doğruyu destekleme karannı almıştır, ne pahası
na olursa olsun. 

Şimdi, bu konuda, sizden, bizim bir beklentimiz yoktur; biz muhalefetiz; hiç sizin yanınızda 
değiliz. 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) - Sayın Taner, şu anda, siz de 5 kişisiniz. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Bizde beş kişiyse, fazla bile arkadaşlar. Biz, muhalefet olarak, 
sizi burada, fikren çalışmalarımızla destekliyoruz, konuşmalarımızla destekliyoruz; açın bakın za
bıtlara. Biz, size, burada bu yardımı ediyoruz. Şimdi, şunu da söyleyemezsiniz: "Efendim, Meclis 
çalışmıyor; çünkü, muhalefet partisine mensup milletvekilleri gelmiyor..." Muhalefet partisi millet
vekilleri siz burada çoğunluğu bulduğunuz zaman geleceklerdir ve çoğu zaman da sözcüleri size 
yeter; çünkü, bizim burada görevimiz, sizin geçirmeye çalıştığınız kanunu düşürmek veya engelle
mek değil. Dikkat ediyorsanız, Anavatan Partisi, genelde bunu yapmıyor. Ha, başkaları yaparsa, o, 
onlan ilgilendirir. Biz, burada, kanun geçecekse -bu Meclisin görevi kanun yapmaktır- bu kanunu 
doğru yapalım diyoruz. Doğru yaptığınız her kanunda -ne olursa olsun- Anavatan Partisini yanı
nızda göreceksiniz; çünkü, artık, seçim rüzgârları meltemi geçmiştir, fırtınaya doğru gitmektedir; 
seçim, ufukta değil, gözükmüştür; sandık oradadır, vatandaş beklemektedir. Böyle bir ortamda, biz, 
Anavatan Partisi olarak, en kısa zamanda iktidara geleceksek; tabiî, bir an evvel ne kadar çok ka
nun geçerse; Türkiye'nin meselesi o kadar çok azalır, yükü hafifler ve Anavatan Partisi o kadar ça
buk icraata geçer. 

; Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Taner. 
Efendim, şahısları adına söz isteyen Sayın Salih Kapusuz?.. Yok. 
Sayın Turhan Tayan?.. Yok. 
Sayın Gaffar Yakın?.. Yok. 
Sayın Işın Çelebi, buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır. 
IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Sayın Taner'in görüşlerine aynen katılıyorum ve teknik olarak söyle

dikleri çok doğru. Gerçekten, bu kanun maddesini incelediğimizde, çok önemli bir problem oldu
ğunu görürüz. Bu kanun maddesi, yani 5 inci madde, bence, bu kanunun işlememesi açısından ha
zırlanmış bir madde niteliğinde. : 

Şimdi, kısaca, teknik olarak sizi bilgilendireceğim; oylamada karar size ait. Burada Türk Te
lekomünikasyon AŞ ile lisans alan özel şirketlerle ilgili düzenlemeler ve denetim görevi; Ulaştır-
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ma Bakanlığı bünyesinde -Haberleşme Dairesi, Haberleşme Genel Müdürlüğü haline geürilerek-
Haberleşme Genel Müdürlüğünün denetimine bırakılmaktadır. Bu, çok yanlıştır ve özellikle, tele
komünikasyondaki teknoloji düzeyi yüksek ülkelerde, bu uygulama böyle yapılmamaktadır. Bunun 
yerine, özerk ve bağımsız bir kuruluş, idarî, malî ve teknik yönden her.türlü özerkliğe sahip bir ku
ruluş bu denetimi yapmaktadır ve bu denetim, bağımsız kuruluşlar tarafından yapıldığı sürece ba
şarılı olmaktadır. Ayrıca, Ulaştırma Bakanlığına bağlı Haberleşme Genel Müdürlüğünün böyle bir 
denetimi yapabilecek kadrosu da yoktur, gücü de yoktur, teknik bilgi birikimi de yoktur. 

Burada, maddenin ikinci bendfnde, özellikle terminal cihazlarına uygunluk onayı verilmesin
den söz edilmektedir. Bunun için, standart laboratuvarların kurulması şarttır. Oysa, Ulaştırma Ba
kanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü, bürokratik bir kurumdur, işlevleri kısıtlanmış bir genel mü
dürlüktür; telekomünikasyon hizmetlerinin üretildiği tesislerin standartlarının denetimi ve onayı bu 
kurum tarafından yürütülemez. Çünkü, bu kurum, ayrıca, kanunda eksik bırakılmıştır; telekomüni
kasyon hizmetlerinin üretiminde santral transmisyon hatları ve şebeke üretimleri dahil edilmemiş
tir; yani, Haberleşme Genel Müdürlüğü, Teletaş ve Netaş gibi kurumların.üretimlerini, hem kalite 
bakımından hem standart bakımından denetleyecektir. Oysa, bir bakanlığın genel müdürlüğü, dün
yada bu kadar hızlı ve teknolojik gelişmenin olduğu bir alanda, bu denetimi yapamaz. 

Bir de, bu anlamda özelleştirme mantığına aykırıdır. Oysa, bu kurum yerine, bağımsız, özerk 
bir kurum oluşturmak gerekir. Bu kurum, aynı zamanda, bugün Öğleden sonra soru olarak yöneltip 
de cevabını alamadığım bölgesel dengeyi nasıl sağlayacak? Özelleştirdik veya lisans verdik ; doğu 
ve güneydoğuya yatırım yapmıyorsa veya Ankara'nın Mamak veya Kayaş semtine yatırım yapmı
yor, sadece Çankaya'ya yatırım yapıyorsa, bunun denetim meselesini sağlayacak bir bağımsız 
özerk denetim kurumunun oluşturulması gerekir. Bu yasada bunun olmaması, bu yasanın, sadece 
basit bir satış işlemine yol açacak bir yasa niteliğinde olmasını ortaya getirmektedir. 

Bu nedenle benim önerim ve uyarım şudur: Bu maddede, telekomünikasyon üst kurulu gibi bir 
kurumun oluşturulması şarttır. Daha henüz vakit geçmemiştir. Haberleşme Genel Müdürlüğüyle bu 
işlevin yapılabileceği kanaatinde değilim; çünkü, dünyada -bir daha söylüyorum- bu tür denetim 
kuruluşlarının özerk olması, bağımsız olması ve bu tür teknolojiye dönük denetimde araştırma ye
teneğinin ve kabiliyetinin yüksek olması gerekir. . " • • 

. Benim ricam şu: Bu maddede, politika yapmadan -bu, size teknik bir detay gelebilir-biz, na
sıl, 1992 yılında, erken emeklilikte, vergi affında uyarılarda bulunmuşsak, Özelleştirme Kanunu
nun 3 üncü maddesinde uyarılarda bulunmuşsak, bu yasa tasarısının 5 inci maddesinde de, Haber
leşme Genel Müdürlüğünün kurulması ve denetimin Ulaştırma Bakanlığına bırakılması konusunda 
da uyarıda bulunuyoruz. Bu, Özelleştirme Kanununun yürümemesine, sadece basit bir satış işlemi 
olarak işlemlerin sürdürülmesine ve özelleştirme sonrası orman kanunlarının işleyeceği, vahşi ka
pitalizm mantığının hâkim olacağı bir düzenin ortaya çıkmasına yol açacaktır. , 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çelebi. 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Efendim, şimdiye kadar hiç kimsenin süresini uzatmadık; verdiğiniz bilgiler için 
teşekkür ederim. 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Peki, teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
Maddeyle ilgili önergeler vardır; okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 5 inci maddesinde yer alan "Haberleşme Genel Müdür
lüğü" ibaresinin "İletişim Genel Müdürlüğü" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı 

Konya 

Ömer Faruk Ekinci 

Ankara 

Salih Kapusuz 

Kayseri 

Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 

Kemalettin Göktaş 

Trabzon 

Fethullah Erbaş 

Van 

Ali Oğuz 

İstanbul 

Şaban Bayrak 

Kayseri 

Zeki Ünal 

Karaman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 5 inci maddesinde yer alan yeni (g) bendiyle, bu bendin 
eklendiğini belirten ifadelerin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı Kemalettin Göktaş 

Konya Trabzon 

Ömer Faruk Ekinci Hüsamettin Korkutata 

Ankara Bingöl 

Hasan Dikici Kazım Ataoğlu 

Kahramanmaraş Bingöl 

Şaban Bayrak Zeki Ünal 

Kayseri Karaman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 833 sıra sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenme
sine, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısının 5 inci maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

NevşatÖzer Cem Kozlu 

Muğla İstanbul 

Işın Çelebi Süleyman Hatinoğlu 

İzmir Artvin 

Eyüp Aşık 

Trabzon 
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Gerekçe: 

Daha önce verdiğimiz önerge gereğince, bu işlerin Ulaştırma Bakanlığı dışında özerk bir ku
rum tarafından yapılması öngörülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 833 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesi (g) bendinin aşağıda belir
tildiği şekilde değiştirilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Kemalettin Göktaş Hasan Dikici 

Trabzon Kahramanmaraş 

Kâzım Ataoğlu Mustafa Ünaldı 

Bingöl , Konya 

İsmail Coşar Abdulilah Fırat 

Çankırı Erzurum 

Ali Oğuz Salih Kapusuz 

İstanbul Kayseri . ' , - . • 

Fethullah Erbaş 

• V a n ' ' . ' . • • ' • ' • • • " ' 

Madde 3, bend (g) : Telekomünikasyon işletmeciliği yapacak sermaye şirketlerinin yeterlik 
şartlarını düzenlemek, lisans ve ruhsat belgesi vermek, denetlemek, denetletmek, telekomünikas
yon terminal cihazlarına tip ve uygunluk onayı vermek, verdirmek, telekomünikasyon hizmetleri
nin kalite ve kontrollerinin takibini yapmak, telekomünikasyon hizmetlerini uluslararası alanda 
temsil etmek, ettirmek, telekomünikasyon hizmetlerinin ve işletmelerinin koordinasyonuyla hiz
metlerde devamlılık, gizlilik, güvenilirlik, kamu düzeni, millî güvenlik, gerekli tedbirlerin alınma
sını sağlamak, telekomünikasyon hizmetlerinin fıyatlandırma politikalarını oluşturmak, katma de
ğerli servisler ve açık şebeke kurallarını belirlemek, telekomünikasyonla ilgili tüketici şikâyetleri
ni değerlendirmek ve tüketicinin korunmasını sağlamak, telekomünikasyonla ilgili rekabet düzen
lemelerini yapmak ve ilgili yasa ve yönetmeliklere uyulmasını takip etmek. 

BAŞKAN - Şimdi, önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup işleme koyuyorum efen
dim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 833 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesinin metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

- Saygılarımızla. 

Işın Çelebi 

(İzmir) 

•••'•'. ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Katılı
yoruz Sayın Başkan. 

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

miştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türlüye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 833 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesinin (g) bendinin aşağıda be
lirtildiği şekilde değiştirilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemalettin Göktaş 

< (Trabzon) 

ye arkadaşları 
Madd 3, bend (g) : Telekomünikasyon işletmeciliği yapacak sermaye şirketlerinin yeterlilik 

şartlarını düzenlemek, lisans ve ruhsat belgesi vermek, denetlemek, denetletmek, telekomünikas
yon terminal cihazlarına tip ve uygunluk onayı vermek, verdirmek, telekomünikasyon hizmetleri
nin kalite ve kontrollerinin takibini yapmak, telekomünikasyon hizmetlerinin uluslararası alanda 
temsil etmek, ettirmek, telekomünikasyon hizmetlerinin ve işletmelerinin koordinasyonuyla hiz
metlerde devamlılık, gizlilik, güvenilirlik, kamu düzeni, millî güvenlik gerekli tedbirlerin alınma
sını sağlamak, telekomünikasyon hizmetlerinin fiyatlândırma politikalarını oluşturmak, katma de
ğerli servisler ve açık şebeke kurallarını belirlemek, telekomünikasyonla ilgili tüketici şikâyetleri
ni değerlendirmek ve tüketicinin korunmasım sağlamak, telekomünikasyonla ilgili rekabet düzen
lemelerini yapmak ve ilgili yasa ve yönetmeliklere uyulmasını takip etmek. 

BAŞKAN-Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli)- Katılı
yoruz Saym Başkan. 

BAŞKAN-Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor, Hükümet katılmıyor. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 5 inci maddesinde yer alan yeni (g) bendi ile bu bendin 
eklendiğini belirten ifadenin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı 

(Konya) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Katılı
yoruz Sayın Başkan. . 
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BAŞKAN - Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor, Hükümet katılmıyor, 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 5 inci maddesinde yer alan "Haberleşme Genel Müdür
lüğü" ibaresinin "İletişim Genel Müdürlüğü" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla 

Mustafa Ünaldı 
(Konya) . 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Katılı
yoruz Sayın Başkan. . 

BAŞKAN-Hükümet?.. \ 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor, Hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Sayın milletvekilleri, Komisyona da sorduk, bu maddenin (g) bendindeki "lisans belgesi ver

mek ve. deneti emek, denetletmek" şeklinde yazılmış olan bölüm, "lisans belgesi vermek, denetle
mek ve denetletmek" şeklinde olacaktır. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET GÖZLÜKAYA- (Denizli)- Evet 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Maddeyi bu redaksiyonla oylarınıza sunuyorum: Kabuledenler... Kabul etmeyen
ler.., 5 inci madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
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. 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Hatinoğlu; buyurun. 
Süreniz 10 dakika. (DYP sıralarından "Süleyman Bey vazgeç" sesleri) 
Arkadaşlar, müdahale etmeyelim; rica ediyorum.., 

ANAP GRUBU ADINA SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan,*leğerli mil
letvekilleri; aşağı yukarı, tasarının son maddelerine geldik. Arkadaşlarımın endişe ettiği kadar en
dişeli konuşmayacağım, sadece hayırlı uğurlu olsun demek için geldim. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) Yalnız, bunu demeden önce de bir iki önerim olacak... 
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Değerli arkadaşlar, takdir edersiniz ki, tasarının 3 üncü maddesiyle -bu kanun tasarısı yasalaş

tığı takdirde; Hazineye de dahil olmak üzere- bazı gelir imkânları olacak. Yani, biraz nefes alacak
sınız, eğer satabilirseniz... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Hepimiz nefes alacağız, milletimiz nefes alacak. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Tabiî ki, mevcudunu bitirdiğ iniz için kaynak arı
yorsunuz, kaynağa hep beraber yardımcı olacağız, başka çareniz yok. Yalnız, değerli arkadaşlar, bu 
maddeye baktığımız zaman, bu maddede yeni kadro ihdasları var. 

Bakınız, birinci cetvelle 48 kadro ihdas ediyorsunuz, ikinci cetvelle de bir kadro iptal ediyor
sunuz. Aslında, kanun tasarısının bu maddesi, iptal ve ihdas getiriyor ve bir Haberleşme Genel Mü
dürlüğü ihdas ediyorsunuz; tamam, bu olabilir; ama, bu kurumda, bu hizmetleri götüren birimler, 
insanlar vardır. 

Hükümette, bazı yandaşlarına yeni kadrolar ayırmak kaydıyla; genel müdür, genel müdür mu
avini, daire başkanı, şube müdürü yapmak gibi bir girişim görüyoruz. 

Bir taraftan özelleştirme yapacaksınız ve özelleştirmeyle boşalan kadroları ne yapacağmızı dü
şünürken, oradaki mevcut insanlara başka imkânlar bularak, onları başka yerlere kaydırmayı düşü
nürken, siz, tutacaksınız, yeni kadro ihdasları yapacaksınız... Bunu anlamak, bu konuyu tarif et
mek, bence mümkün değildir. Özelleştirme Kanununda yeni kadro ihdasını kesinlikle kabullenme
diğimi burada peşinen ifade ediyorum. Bu konuda, Plan ve Bütçe Komisyonunda da itirazım oldu; 
ancak, arkadaşlar "ya, bu 48 kadro dediğiniz devede bir kulak" dediler; ama, her özelleştirdiğimiz
de bu şekilde yaparsak, gerçekten, amaca ulaşamayız. Gelin, bu kadroları tamamen iptal edelim ve
yahut da o birimdeki 48 kadroyu iptal edin, yerine 48 kadroyu ihdas edin veya unvanları değişti
rin; bunda hem fikiriz. 

Bunun yanında, Sayın Devlet Bakanının -çok saygı duyduğum Sayın Cevheri'nin- 5.4.1995 
tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonunda bir konuşması var. O gün, Diyanet İşleri Başkanlığıyla il
gili bir kanunu görüşürken, biz, Diyanet kadrolarının serbest bırakılması için bir öneride bulunduk. 
Sayın Bakan kabul etmedi ve şu öneriyi getirdi: "Efendim, yeni kadro ihdası; yani, atama müsaade
si veremiyoruz." Bakın, tarih 5.4.1995; Sayın Bakanım hatırlayacaklar, "Türkiye Elektrik Kurumu 
Genel Müdürü bana geldi; 100 mühendis, 200 teknisyen kadrosu verin, size, yılda 6-7 trilyon de
ğerinde enerji üreteyim diye teklifte bulundu" dediniz değil mi Sayın Bakanım? Hakiketen, bu, gü
zel bir olay; yani, 100 mühendis kadrosu ihdas edeceksiniz, 200 de teknisyen kadrosu vereceksi
niz, bunun yıllık maliyeti 2-3 milyar lira bir para tutacak -10 milyar lira tutsun, 50 milyar lira tut
sun- ama, bunun yanında, teknisyenleriniz, Sayın Bakana "6-7 trilyon gelir getireceğim" diyor... 
Siz, şimdi, bu hazır ekmeği, cesaret gösterip de, bu kadro atamasını yapamıyorsanız, bu, Hüküme
tin, bir noktada, beceriksizliği demiyorum da, Sayın Bakan, acaba basiretiniz mi, cesaretiniz mi 
yok?.. Bazı şeyleri kazanabilmek için, bazı şeyleri kaybetmeyi göze almamız lâzım. 

Sayın Bakan, sizin, büyük bürokratik deneyiminiz var; bu konuda benim endişem var; bu şe
kilde kaynak gösterip 6-7 trilyon liralık enerji üreteceğim diyen bir kuruma siz kadro veremiyor
sunuz, beriki taraftan, PTT'nin T'siyle hem özelleştireceksiniz hem de bu şekilde bazı kaynaklar ak
taracaksınız. 

Değerli arkadaşlar, tabiî ki, bu ülke hepimizin. Türkiye'nin gerçeklerini iyi görmek mecburi
yetindeyiz. Vatandaş, yaşamdan ve özellikle işsizlikten dolayı gerçekten mustarip olmuş. Burada 
oturup güzel konuşmalarla veyahut da iktidar cilveleriyle kendimizi kandırmayalım; çünkü, bu mil
let, daima, gerçekleri çok iyi görür. Bakınız, biz,, burada körlere film seyrettirmiyoruz, sağırlara 
konferans da vermiyoruz; bu millet, bunları dinliyor ve görüyor. Türkiye'nin gerçeklerini çok iyi 
ortaya koyalım. 
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Özelleştirmeden bizim amacımız neydi; elbette ki, devletin bazı birimlerini daha verimli hale 

getirebilmek için bir taraftan özelleştireceğiz; ama, öteki taraftan, yeni iş alanları yaratacak yeni ku-
. rumları kurmamız gerekiyordu, yeni işletmeler kuracaktık. Ama, bugün, bu konuda yeni bir atılım, 
yeni bir proje yok. Özelleştirmeye geçtiğimizden bu tarafa 600-700 bin insan işini kaybetti, yeni iş 
kazanan yok. İşsizlik ordusu hızla büyüyor. Peki, bu özelleştirmeden elde ettiğimiz kaynakları da 
çok iyi değerlendirmezsek ne yapacağız, bunun çözümü ne? Hadi şimdilik bu yarayı kapattık; bel
li bir miktar, Hazineye gelir kaydettik, arkadaşlarımız izah ettiler, tamam; tabiî ki, milletin malıdır, 
milletin malını yine milletin hizmetinde kullanırsak yerinde olur. Sayın Başbakanın güzel bir lafı 
var: "Halkın parasını, halkın parası yapacağız, halka vereceğiz." Ama, nerede; halkın eline geçen 
bir şey yok! 

Bakınız, dövizzadeler denildi; dövizzedelerden bugün birkişi daha intihar etti. 

Değerli arkadaşlar, bugün eğer bir çarpıklık varsa, bir yanlışlık varsa, Hükümetin de bunda bir 
suçu var mı yok mu, onu sormuyorum; ama, bugün bir Iktirdar Partisinin Genel Merkezinin önün
de bu şekilde bir ölüm orucuna oturulmuşsa eğer, burada ciddî şekilde düşünmemiz lazım. Bu işin 
muhalefeti, iktidarı olmaz. İnsan intihar ediyor ölüyorsa, bunun sebebini araştıralım! Hiç olmazsa 
o zavallılara da bir işaret verin; bu kaynaklardan onlara bir şey mi vereceksiniz, onlara bir iş imkâ
nı mı yaratacaksınız... Eğer bu şekilde gidersek, Türkiye'de sorunlarımız hep artar, eksilmez; bu ne
denlerisin başı insan gücüdür. Çok iyi kadro kurmanız lazım. Özelleştirmede, böyle* devamlı baş
kan değiştirmekle, kadro değiştirmekle; bu şekilde kadrolar ihdas etmekle bu işin neticesine gide
mezsiniz. Bir işi yapmadan önce, bir işi planlamadan önce, o iş ne zaman yapılır, niçin yapılır, na
sıl yapılır ve kim tarafından yapılır, bunların hesabını, hükümet programı olarak ve hükümet poli
tikası olarak çok iyi yapmak mecburiyetindesiniz. Bunun için diyorum ki, özelleştirme gelirlerinin 
büyük bir bölümünü, mutlaka, yatırımlara kaydıralım. 

Bugün, ülkede yatırımlar durmuştur; en başta, inşaat sektörü durmuştur. Şimdi, inşaat sektö
rü, 150-160 kaleme hitap eden bir sektördür; eğer bu sektör çalışmıyorsa, tabiî, işsizlik de o oran
da hızla büyüyor. Buna göre, özelleştirmedeki imkânları, gelin, siz, bu taraflara kaydırın; yeni iş 
alanları açuı. Bu konuda biz, size destek oluyoruz; ama, biz size diyoruz ki, bu Meclise güzel bir 
şekilde devam edin, Hükümetin, özelleştirmenin hatırı için, bakanlık bekleyen bazı arkadaşlarımın 
bağırmaları, laf atmaları için değil, bizim yanlış yaptıklarımızı da söyleyin; biz, yanlışlarımızı da 
kabul ediyoruz; ama, hiçbir zaman için yanlışa doğru, doğruya da yanlış demeyin. Gelin, bu yan
lışlara doğru demekten, doğruları yanlış yapmaktan vazgeçin. Özelleştirme, Türkiye'nin, bu ülke
nin son şansıdır; bunu, hep beraber iyi kullanmamız gerekiyor. 

Sayın Başkan daha önce benim sözümü kesmişti;, ama, şimdi o fırsatı kendisine vermeyece
ğim; bu nedenle, kendisi mikrofonu kapatmadan önce, bu kanun tasarısının hayırlı ve uğurlu olma
sını temenni ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP, DYP ve CHP sıralarından "Bra
vo" sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; evvela İçtüzüğün 43 üncü maddesini Sayın Hatinoğlu'na hatırlatmak is
tiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, ben onu biliyorum; ama, grup adına söz verince... Aslında, Komisyon 
raporunun aleyhinde konuşamaz ama... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ YILMAZ OVALI (Bursa) - Grubu adı
na da olsa, komisyon üyesi bir milletvekili, Komisyon raporunun aleyhinde konuşamaz. 
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SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Aleyhinde konuşmadım. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Konuştu
nuz efendim; kadrolann iptalini istediniz. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri) Komisyonda böyle 
bir iddianız yok; bir. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Peki, o zaman, kadroları artıralım. 
BAŞKAN - O hususu baştan beri biliyordum; ama... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Sayın Baş
kan bu hususun farkında; ama, müsamaha ettiler, bunu da hatırlatmak zorunda kaldım. 

Sabahtan beri kredizadelerden (!) bahsediyorlar; Sayın Hatinoğlu "kredizade" dedi, sonra "ze
delerden" diye düzeltti. Bu konudaki teklif, Komisyonumuzda görüşülmesi için bekleyen bir kanun 
teklifidir. El kesesinden harcamak kolay. "Sizin iktidarınız döneminde verildi" diye hep bize yük- . 
lendüer. Hayır efendim, inceledik; en fazla, 1989, 1990, 1991 yıllarında kredi verilmiş. 

Kredizedelerin toplamı 60 bin kişidir. Bu 60 bin kişinin zararlarını karşılamak için Hazine
den kaynak bulup, para ödemek gerekiyor. Vergi ödeyen bir kişinin parasını kredizedelere nasıl 
tahsis edebiliriz. Bu ufak tefek rakam olsa, 1 trilyon, 2 trilyon olsa, hemen kabul ederiz. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, bu konuyla ilgisi yok... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)-Efendim, 
devamlı itham edildik... 

BAŞKAN - Bunun kanun tasarısıyla ilgisi yok... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Ama, üye

ler bunu devamlı konuştular... 

BAŞKAN - Efendim, devamlı konuşulduysa, Hükümet cevap versin. Bu söylediklerinizin 
konuyla ilgisi yok. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Söyledikleri de doğru değil Sayın Başkan. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Kanun ta

sarısıyla ilgisi olmadığı halde bunlar gündeme getiriliyor. 

Bu konuda da hazırlığımız var, çalışıyoruz. 
Yalnız, Sayın Hatinoğlu, inşallah bundan sonra İçtüzüğün 43 üncü maddesine uyar diyorum. 
Teşekkür ediyorum. -
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan, siz de bir açıklama yapacaksınız herhalde. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Sayın Başkanım, çok kısa bir bilgi arz ede
yim. 

Tasarının kabul edilen 2 nci maddesinde "Ulaştırma Bakanlığı sermaye şirketlerinin görev 
alanlarıyla ilgili faaliyetlerini bütün aşamalarda denetler veya denetletebilir" deniliyor Bu "denet-
letebilir"in içerisinde, bağımsız denetleme kuruluşlarına görev verilmiştir. Keza, biraz evvel kabul 
edilen maddenin (g) fıkrasında "telekomünikasyon işletmeciliği yapacak sermaye şirketlerinin ye
terlik şartlarını -ki, standarttır- düzenlemek, lisans belgesi vermek ve denetlemek, denetletmek için 
gerekli tedbirleri alır" deniliyor. Bunu yapabilmek için, Ulaştırma Bakanlığı, bir genel müdürlük 
kuruyor ve ona, hem denetleme hem denetletme görevini veriyor. Burada yapılan işlem uygundur. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 6 ncı maddesine aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz ve 

teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Ömer Faruk Ekinci 

Ankara 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Fethullah Erbaş 
Van 

Ali Oğuz 
istanbul 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Zeki Ünal 

, Karaman 
Teklif: "Bu kadrolara açıktan atama yapılamaz. Özelleştirilen müesseselerin personeli, bu kad

rolarda görevlendirilerek değerlendirilir." 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 6 ncı maddesiyle, ihdas edilen kadroların (serbest kadro
lar adedi) sayıca aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Şaban Bayrak 

Kayseri 
Ömer Ekinci 

Ankara 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 

Teklif: 
1. Genel Müdür 
2. Genel Müdür Yard. 
3. Daire Başkanı 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Fethullah Erbaş 

Van 
Ali Oğuz 
İstanbul 

Kemalettin Göktaş 

Trabzon 
Zeki Ünal 
Karaman 
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4. Şube Müdürü 
5. Şube Müdürü 

6. Şef 

7. Şef 

8. Bilgisayar İşletmeni 

9. Bilgisayar İşletmeni 
10. Memur 
11. Memur , 

12. Mühendis 

13. Mühendis 
' 14. Mühendis 

' • • ' . - • 1 5 . M ü h e n d i s 
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Özelleştirilen müesseselerin personeli, bu kadrolarda 
. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 6 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
v . Mustafa Ünaldı 

Konya 

Ömer Ekinci 

Ankara 

Salih Kapusüz 

Kayseri 

Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 

ncı maddesinin metinden çıkarılmasını arz 

Kemalettin Göktaş 

Trabzon 

Fethullah Erbaş 

Van 

Ali Oğuz 

İstanbul 

Şaban Bayrak 

Kayseri 

ve teklif 

Zeki Ünal > 

Karaman 

-̂  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 6 ncı maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Işın Çelebi 

İzmir 

NevşatÖzer 

Muğla 
Eyüp Aşık 
Trabzon 

Cem Kozlu 

İstanbul 

Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
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Gerekçe : 

Daha önceki önergemizde metinden çıkarılmasını istediğimiz 5 inci madde paralelinde ve bu 
maddeye bağlı olarak 6 ncı maddenin de metinden çıkarılması gerekir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 833 sıra sayılı kanun tasarısının 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ederiz. 

Turhan Tayan İhsan Saraçlar 

Bursa Samsun 
Rahmi Özer Nazmi Çiloğlu 
Çanakkale Bolu 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

MADDE 6. - Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Genel Kurulu ile Yönetim ve Denetim 
Kurulunun görev yetkileri,-Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin sayısı ve seçimi, genel müdür 
ve yardımcılarının atanması usul ve nitelikleri şirket anasözleşmesinde gösterilir. Şirketin, 399 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi kapsamına giren personelin üc
retleri, unvanı, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları dikkate alınmak suretiyle Şirket Yönetim Ku
rulunca belirlenir. 

Ekli (II) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin eki cetvellerin Ulaştırma Bakanlığı bölümünden çıkarılmış ve Ekli (I) sayılı listede yer alan 
kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin Ulaştırma Ba
kanlığı bölümüne eklenmiştir. 

Gerekçe: 

Özel nitelikte bulunan 4000 sayılı Kanunla teşkil edilmiş bulunan Türk Telekomünikasyon 
Anonim Şirketine diğer kanunlarla yapılan atıflar nedeniyle, uygulamada herhangi bir tereddüte yer 
verilmemesi nedeniyle, konunun açıklığa kavuşturulmasında yarar görülmüş ve madde bu amaçla 
düzenlenmiştir. 

Diğer taraftan, şirkette çalışacak sözleşmeli personelin ücretlerinin, çalışma şartları göz önü
ne alınarak Yönetim Kurulunca belirlenmesi esası getirilmektedir. 

BAŞKAN - Şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göre işleme koyacağım. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Mustafa Ünaldı ve arkadaşları ile Sayın Işın Çelebi ve arkadaşla
rının önergeleri aynı mahiyettedir; ikisi de, tasarının 6 ncı maddesinin tasarı metninden çıkarılma
sına yöneliktir; o nedenle, ikisini birlikte işleme koyuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 6 ncı maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı 

. - • (Konya) 
ve arkadaşları 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 6 ncı maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Işın Çelebi 

(İzmir) 

ve arkadaşları. 

BAŞKAN - Önergelere Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Katılıyo

ruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALÎ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Önergelere Komisyon katılıyor, Hükümet katılmıyor. 

Önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 

ederiz. 
Turhan Tayan 

(Bursa) 
ve arkadaşları 

Madde 6.- Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Genel Kuruluyla Yönetim ve Denetim 
Kurulunun görev yetkileri, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin sayısı ve seçimi, genel müdür 
ve yardımcılarının atanması usulü ve nitelikleri şirket anasözleşmesinde gösterilir. Şirketin 399 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi kapsamına giren personelin üc
retleri, unvanı, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları dikkate alınmak suretiyle Şirket Yönetim Ku
rulunca belirlenir. 

Ekli (II) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin eki cetvellerin Ulaştırma Bakanlığı bölümünden çıkarılmış ve Ekli (I) sayılı listede yer alan 
kadrolar ihdas edilerek 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin Ulaştırma Ba
kanlığı bölümüne eklenmiştir. 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Katılıyo
ruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılıyor. v 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 6 ncı maddesiyle ihdas edilen kadroların (serbest kadro 
adedi) sayıca aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz ve teklif ede^ 
riz. 

Saygılarımızla. 

Teklif:" ' 
İ . Genel Müdür 1 
2. Genel Müdür Yardımcısı 1 

3. Daire Başkanı 4 
. 4 . Şube Müdürü 2 

5. Şube Müdürü 2 

" 6 . Ş e f , . • • ••••'• 2 • 

•'. 7 • § e f : •• 2 '•'•• 

8 . Bilgisayar İşletmeni 3 
9. Bilgisayar İşletmeni 2 

10. Memur 1 
11. Memur ' 1 
12. Mühendis 1 
13. Mühendis . 1 

14. Mühendis 1 
15 . Mühendis 1 
Bu kadrolara açıktan atama yapılamaz. Özelleştirilen müesseselerin personeli bu kadrolarda 

görevlendirilerek değerlendirilir. 
Şaban Bayrak 

(Kayseri) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu efendim? -

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Katılıyo
ruz Sayın Başkan. 

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

miştir. 
Diğer önerge de aynı mahiyette olduğu için işleme koymuyoruz. 

6 ncı maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle ye ekli listelerle birlikte 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 6 ncı madde ekli listelerle ve yapılan 
değişiklikle kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 7.-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 7 nci madde kabul edil

miştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 8 inci madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü oylamadan önce; oyunun rengini belli etmek üzere, lehinde, Sayın Eyüp 
Aşık, aleyhinde Sayın Emin Kul söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Aşık. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüştüğümüz tasarının tümü 
üzerindeki oyumun rengini belli etmek için söz almış bulunuyorum. Peşinen şunu söyleyeyim, Ta
sarının lehinde oy kullanacağım. Yalnız, bir iki hususu, bir iki hakkın teslimini, burada sizden de 
rica ediyorum. 

Bildiğiniz gibi, 1983 yılından itibaren, özellikle telekomünikasyon alanında Türkiye'de fevka
lade ileri bir adım atılmış, fevkalade büyük yatırımlar yapılmış ve bugün, Türkiye, telekomünikas
yonda, özellikle telefonda ileri ülkelerin seviyesine, hatta bazı Avrupa ülkelerinin daha ilerisinde 
bir seviyeye ulaşmıştır; gerek fert başına düşen telefon sayısı bakımından gerek telefonların işlet
mesi bakımından, bugün, fevkalade bir seviyedeyiz. 

Şimdi, size şunu söyleyeyim. Bugün, eğer burada kullandığımız telefonlar, on yıl evveli gibi, 
manyetolu olsaydı, herhalde, telefonun satışından hiçbirimiz bahsedemezdi. Bugün satmak istedi
ğimiz, satmayı düşündüğümüz telefon, 13 milyon abone, bunlara ait santrallar ve hatlarla, nihayet, 
bir telefon pazarıdır. 

Değerli arkadaşlar, burada bir tenkidi yapmadan geçemeyeceğim. Fiyat belirlemesi, Özelleş
tirme Yüksek Kuruluna aittir. Özelleştirme Yüksek Kurulunun Başkanı, Sayın Başbakandır. Tele
fonun devlet adına sahibi, Ulaştırma Bakanıdır. Sayın Ulaştırma Bakanının, satılması düşünülen te
lefonun fiyatıyla ilgili, Sayın Başbakanla farklı fiyatlar, farklı demeçler vermesi, farklı şeyler söy
lemesi, hiç şüphesiz ki, ülke zararınadır. Siz, bir malın, satıcısının "benim malım para etmez, aslın
da fiyatı 30 milyar dolardı; ama, şimdi 15 milyar dolara düşmüştür" dediğini duyarsanız, aklınız
dan ne geçer? Herhalde, PTT'nin T'sini satın alacak olan, buna talip olacak olan, iç ve dış piyasa
lardaki büyük firmalar, bunu bir ayakkabı alır gibi geçerken alıp geçecek değil; bu sözleri, bu de
meçleri takip ediyorlar. Bu bakımdan, bunun zararlı olduğunu, bu konuda dikkatli davranılması ge
rektiğini ve telefonun gerek satışı safhasında gerek satışından sonra parasının harcanması, yatırı
ma, ülke hizmetine sevk edilmesi safhasında, muhalefet olarak takipçisi olacağımızı arz etmek is
tiyorum. 

Sayın milletvekilleri, telefon ve telekomünikasyonda Türkiye'nin bugünkü seviyesine gelme
sinde, şüphesiz, bütün milletin fedakârlığı vardır. Netice itibariyle, bütün millet için, abone başına, 
hat başına 1 500 dolardan, 14 milyon abone için yapılan yatırım 21 milyar dolardır. 21 milyar do
larlık fedakârlığı, yatırımı, bu millet yapmıştır; ama, bu işi organize eden, yürüten değerli arkadaş
larımız vardır. 

Bunlardan birisi -şu anda burada yok herhalde- Sayın Veysel Atasoy. Türkiye'de, telefonda
ki bu atılımın ilk büyük hizmetkârlarından, ilk büyük hizmetçilerinden birisi Sayın Veysel Ata--
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soy'dur. Kendilerine, burada, hepiniz adına, Türk Milleti adına, Parlamento adına teşekkür etmek 
istiyorum. 

Yine, şükranla anmak istediğim değerli Ulaştırma Bakanlarımız var; ama, biri rahmetli olmuş
tur. Gerçi, özür dilemek pek âdetiniz değildir; ama, Sayın Cengiz Tuncer, mahkemeye gittiği için 
-bir bakıma diyebiliriz ki- ecelinden; ama, kahrından Ölmüştür; mahkemelerde sürünürken. 

Daha sonra, Sayın Emin Başer -bildiğiniz gibi- aynı davadan (TÜRKSAT davasından) bera
at etmiştir. Yüce Heyetinize de şükran borçluyum; çünkü, burada Radyo-Televizyon Üst Kurulu
na aday olduğu zaman, ona rey vermek suretiyle, aklanmış bir insana gösterilmesi gereken vefayı 
gösterdiniz. 

Bu arada, tabiî, Sayın Cengiz Tuncer aklanmadan vefat etmiştir, o günü göremeden vefat et
miştir. Ben sizin adınıza -siz yapmasanız bile- kendisinden özür diliyor, ona da bu hizmetlerinden 
ötürü şükranlarımı arz ediyor ve kendisini rahmetle anıyorum. 

Yine, daha sonraki dönemlerde, bu hizmetlere devam eden Sayın İbrahim Özdemir, Sayın Ya
şar Topçu ve müstafi Bakanımız -şu anda görevde mi değil mi, bilmiyorum- Sayın Mehmet Kös-
tepen'e de, 13 milyon abonenin, hattın, santralın oluşmasında emeği geçen ve Türk Milletine ve bu 
Hükümete, şimdi, yuvarlak olarak 30-40 milyar dolarlık bir servet değerindeki bu tesisleri satma 
imkânı sağlayan o bakan arkadaşlarımıza, teknisyen arkadaşlarımıza, hepsine -sizin pek âdetiniz 
olmadığı için-sizlerin adına da buradan şükranlarımı arz etmeyi bir borç biliyorum. 

İBRAHİM TEZ (Ankara)-Kimi kastediyorsunuz? 
BAŞKAN - Müdahale etmeyelim, rica ediyorum. 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Sizin, zaten, hizmet edene teşekkür gibi bir alışkanlığınız yok; siz

den zaten beklemiyoruz Sayın Tez. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) - Bizim var. 
BAŞKAN - Lütfen, müdahale etmeyelim Sayın Tez. 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Sizin hizmetle bir alakanız yok. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) - Bizim yaptığımız hizmetleri siz düşünemezsiniz, hayal edemezsi
niz, hayaliniz yetmez. 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Ben muhatap olarak, bu satışı yapacak olan partiyle görüşeyim. 
Sayın milletvekilleri, bakınız, bu, ayrıca, bir özelleştirme de değildir, bir satıştır; çünkü, zarar 

eden bir kuruluş değildir ve nihayet yüzde 49'u satılacaktır; onun da yüzde 10'u satılmayacak, ney
se; ama, yüzde 49'u satılacaktır ve burada bir rehabilitasyon, bir iyileştirme, bir verimlilik artışı fa
lan, böyle hedefler seçilmemiştir. Sadece gelir temin etmek maksadıyla yapılacak bir satıştır; ama, 
bu kadar iç ve dış borcun olduğu bir dönemde, ülkenin paraya bu kadar sıkıştığı bir dönemde, gi
dip IMFden, Avrupa'dan dilenip de, onlardan birtakım şartları dikte ettirmektense, kendi mal var
lığımızı kullanmak daha doğru ve daha akılcı bir iştir. Yapanlara, şükranlarımızı, minnetlerimizi 
arz ederiz. Bunu satarız; bunun yerine daha iyilerini yaparız; bunu ilk defa yapmıyoruz. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Köprüyü öyle yapmadınız mı!.. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Doğrudur. Anavatan olarak biz, geçmişte birinci köprüyü satıp, 

ikinci köprüyü yaptık, millete borçlu kalmadık. Keban Barajını satıp, Atatürk Barajını yaptık. Bu-
. nu sattığınız zaman, bunun yerine, ANAP'ın yaptığı gibi -birinci köprünün yerine nasıl ikinci köp
rüyü yaptıysak, Keban Barajının yerine nasıl Atatürk Barajını yaptıysak- dilerim ki, siz de, bu sat
tığınız malın parasını faize, hazine bonolarının faizlerine vermeyisiniz. 
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TURHAN TAYAN (Bursa)-Biz daha hiç satmadık. 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Yerine, sizin de, sizden sonra gelenlerin de satabileceği bir şeyler 

yapasınız. 
Yüce Heyetinize saygılar sunuyor, tasarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. (ANAP sırala

rından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aşık. 
Aleyhte, Sayın Kul; buyurun efendim. 
EMÎN KUL (İstanbul) - Vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, kanun tasarısının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, kupalann sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Açık oylamanın kupalann sıralar arasında dolaştmlması 
suretiyle yapılması kabul edilmiştir. 

Kupalar dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) , 
BAŞKAN - Salonda bulunup da oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir; kupalar kaldınlsın. 
(Oyların ayınmı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenme

sine, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısının yapılan açık oylamasına 180 sayın milletvekili katılmış; 162 kabul, 12 ret, 1 geçersiz oy kul
lanılmıştır. Böylece, yasa tasansı kanunlaşmıştır. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum; inşallah, 
ülkemiz ve halkımız için en iyi şekilde değerlendirilecektir. 

Sayın Bakan bir teşekkür konuşması yapmak istiyor; buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI ALÎ ŞEVKÎ EREK (Tokat) - Sayın Başkanım, başta zatı âliniz olmak 

üzere, Yüce Meclisin değerli üyelerine Hükümetimiz adına şükranlarımı sunuyorum. 
Yüce Meclisin ve milletimizin şundan emin olmasını istiyorum: Bize verilen bu yetkileri, gö

revlerimizi, devletin, milletin ve halkımızın mutlak yararına, kamunun mutlak yararına, en büyük 
titizlikle ve dikkatle ve itinayla kullanacağımızı bir kere daha teyit eder, Cenabı Allah'tan devleti
mize ve milletimize yardımcı olmasını niyaz eder, sevgi ve saygılarımı sunanm.(DYP sıralanndan 
alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin bitmesine az bir zaman kalmıştır; ancak, 
grup başkanvekilleri eğer aksi bir istekte değillerse birleşimi kapatmak istiyorum. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Zaten kapandı Sayın Başkan! 
BAŞKAN - Efendim, daha kapanmadı. 
Kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 4 Mayıs 1995 Perşembe günü saat 14.00'te 

toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 23.03 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı 'nın, günlük bir gazetede yayınlanan "İsrail'den Nük
leer Tehdit" başlıklı habere ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'in yazılı ce-
vabı(7/6564) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı Sayın Mehmet Gölhan tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 
Konya 

Sorular: 
Yeni Şafak Gazetesinin 22.2.1995 tarihli nüshasında "İsrail'den Nükleer Tehdit" başlıklı bir 

haber yayınlanmıştır. 
1. Haber doğru mudur? 
2. Doğru ise nasıl yorumluyorsunuz? 

• ' T C - ' ' • • • • ' " • • . 

Millî Savunma Bakanlığı 2.4.1995 • 
Kanun: 1995-435-TÖ 

Konu : Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: TBMM Başkanlığının 11 Nisan 1995 tarihli ve Kan. Kar. Md: A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/6564-13763/49985 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı tarafından verilen ve İlgi Ek'inde gönderilerek cevaplan
dırılması istenen "Günlük bir gazetede yayımlanan İsrail'den Nükleer Tehdit başlıklı habere iliş
kin" Yazılı Soru Önergesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı Tarafından Verilen 7/6564 Sayılı Yazılı Soru Önergesinin 
Cevabı 

1. Soru Önergesine konu edilen ve Yeni Şafak Gazetesinin 22 Şubat 1995 Tarihli Nüshasında 
yer alan "Israilden Nükleer Tehdit" başlıklı haber incelenmiştir. 

2. Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NSYÖA) Gözden Geçirme ve 
Uzatma Konferansı'nın yapıldığı bu dönemde (17 Nisan -15 Mayıs 1995) İsrail'in nükleer silah
ları ve bu ülkenin NSYÖA'na katılması konusu sıkça gündeme gelmektedir. 

Özellikle Mısır, Orta Doğu'da barış tesis edildiği cihetle, İsrail'in NSYÖA'nâ katılması ve 
bölgenin nükleer silahlardan arındırılması gerektiği görüşünde ısrarlıdır. Son zamanlarda, Mısır'la 
İsrail arasında bu nedenle ihtilaf yaşanmakta olup, iki Ülke arasında bu konuda ikili düzeyde temas
lar yapıldığı ve çözüme yardımcı olmak amacıyla, ABD'nin iki ülke nezdinde girişimlerde bulun
duğu bilinmektedir. 
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İsrailli yetkililer, Arap ülkeleriyle birlikte Orta Doğu Barış Süreci içinde yeralmakla birlikte, 

bölgede barışın henüz tam olarak tesis edilemediğini, zira, İran, Libya, Suriye gibi ülkelerin ken
dileri için bir tehdit oluşturmaya devam ettiklerini, böyle bir ortamda savunmalarını zaafa uğ
ratabilecek ve ulusal güvenliklerini olumsuz yönde etkileyebilecek taahhütlere girmekten kaçındık
larını ifade etmektedirler. 

3. Türkiye, küresel barış ve güvenliği doğrudan etkileyen kitle imha silahlarının ve bu bağ
lamda, nükleer silahların yapılmasının önlenmesi konusuna büyük önem atfetmektedir. 

Ülkemiz, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi alanındaki en kapsamlı uluslararası anlaş- ] 
ma niteliği taşıyan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasına 1980'den bu yana 
taraftır. Türkiye, halen New-York'da sürmekte olan Gözden Geçirme ve Uzatma Konferansına 
katılmakta ve NSYÖA'nın süresiz ve koşulsuz olarak uzatılmasını savunmaktadır. 

Özellikle nükleer silaha veya nükleer silah yapabilme kabiliyetine sahip olduğu ileri sürülen 
bazı ülkelerin, çeşitli nedenlerle, NSYÖA'na üye olmamış bulunmaları, Anlaşmanın önemli eksik
liklerinden biridir. 

Türkiye öteden beri, tüm ülkelerin NSYÖA'nı imzalamaları ve anlaşmadan doğan yüküm
lülüklerini tam olarak yerine getirmeleri gerektiği görüşünü savunmuştur. Bu görüşlerimiz çeşitli 
vesilelerle temas edilen İsrailli yetkililer nezdinde de dile getirilmekte ve İsrail'in NSYÖA'na bir 
an önce üye olmasının beklendiği vurgulanmaktadır. Öte yandan, İsrail'in NSYÖA'nı imzalaması, 
Orta Doğu Barış Süreci'nin geleceği açısından da önem taşımaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. • 
MehmetGölhan 

Millî Savunma Bakanı 

• • — - — © — • ' • - . ' • 
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Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenmesine, Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına verilen 

oyların sonucu : 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 

Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
İbrahim Özdiş 
Orhan Şendağ 

Turgut Tekin 

AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 

Abdullah Ulutürk 

AĞRI 
Cemil Erhan 

AKSARAY 
Halil Demir 

Mahmut Öztürk 
ANKARA 
Bilâl Güngör 
Orhan Kilercioğlu 

İbrahim Tez 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler, 
Çekinserlerf 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
175 
162 

12 

1 
253 
22 

(Kabul Edenler) 

Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Ali Karataş 

Hasan Namal 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Nahit Menteşe 

İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 

Hüseyin Balyalı 
Ömer Lütfı Coşkun 
Mehmet Cemal Öztaylan 

BARTIN 
Hasan Akyol 

Koksal Toptan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BOLU 
Nazmi Çil oğlu 
Necmi Hoşver 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 

Kanunlaşmıştır. 

• 

Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın > 
BURSA 

Fethi Akkoç 
^ Şükrü Erdem 

Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 

ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 

Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Nabi Sabuncu 

DİYARBAKIR 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Evren Bulut 
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ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
ERZURUM 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 

Hüseyin Aksoy 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Hannan Özüberk 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Fuat Çay 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracı başı 
Ali Uyar 
İSPARTA 

Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 

Y.Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gürkan 
Ali Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Gürhan Çelebican 
Tansu Çiller 
Algan Hacaloğlu 
Ercan Karakaş 
Coşkun Kırca 

B:108 3 . 5 
Mehmet Moğul tay 

Güneş Taner 
Mehmet Bahattin Yücel 

İZMİR 
Yıldırım Avcı 

Erdal İnönü 

İlhan Kaya 
Mehmet Köstepen 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 

Erkut Şenbaş 

Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 

Selahattin Karademir 

KARS 
Abdülkerim Doğru 
KASTAMONU 
Münif îslamoğlu , 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 

Abdurrahman Ünlü 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 

Ahmet Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 

Sabri Yavuz 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 

AlaettinKurt 

KONYA 

Hasan Avşar 
Ali Günaydın 

1995 0 : 6 
Osman Nuri Özbek 

Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. CavitErdemir 
İsmail Karakuyu 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MUĞLA 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
İrfan Demiralp ' 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
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SİVAS 

Ziya Halis 

ŞANLIURFA 

Sedat Edip Bucak 

Necmettin Cevheri 

Ferit Aydın Mİrkelam 

Mehmet Şihanlıoğlu 

TEKİRDAĞ 

Muhtar Mahramlı 

BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata 
ERZURUM 
Abdülilah Fırat 
Şinasi Yavuz 
İSTANBUL 
Mukadder Başeğmez 

ADANA . 
Uğur Aksöz • . ' • ' . 
Muhammet Kaymak 
M. Sefahattin'Kılıç 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
ADIYAMAN 
CelalKürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdı 
AFYON 
Halil İbrahim Özsoy 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mikail Aydemir 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür 
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Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
U Ş A K •'• 

Fahri Gündüz 
Ural Köklü 

(Reddedenler) 

Ali Oğuz 

KAYSERİ 

Şaban Bayrak 

Abdullah Gül 

MALATYA 

Mustafa Yılmaz 

(Geçersiz Oy) 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

(Oya Katılmayanlar) 
AMASYA • 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 

1995 

VAN- , 

Mustafa Kaçmaz 

ZONGULDAK 

Adnan Akın 

Şinasi Altıner 

Ömer Barutçu 

Güneş Müftüoğlu 

Ali Uzun 

SAKARYA 

Cevat Ayhan 

SİVAS 

Ahmet Arıkan 

Musa Demirci 

Âbdüllatif Şener 

0 : 6 

Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner (İ. A.) 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 
ANTALYA 
Faik Altun 
Deniz Bay kal 
Hasan Çakır 
Gökberk Ergene kon . 
AYDIN 

Cengiz Altınkaya 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Ekrem Ceyhun 
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Melih Pabuçcuoğlu 
Sami Sözat 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 

BAYBURT 

Bahaddin Elçi 
Ülkü Güney 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğİü 
Haydar Baylaz 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 
Tevfik Türesin 
BURSA 
Cavit Çağlar 
Mehmet Gedik 
İbrahim Gürdal 
Hüsamettin Örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANAKKALE 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Muharrem Şemşek 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 

B:108 3 . 5 . 
Hasan Korkmazcan 
M. Halûk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Salih Sümer 
Mahmut Uyanık 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 

ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

Tuncay Şekercioğlu 

Ahmet Cemil Tunç 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbul ut 

Mustafa Kul 

Ali İbrahim Tutu 

ERZURUM 
Lütfü Esengün 

Abdulmelik Fırat 

Rıza Müftüoğlu 

Oktay Öztürk 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 

Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 

GAZİANTEP 
Abdülkadir Ateş 

Mehmet Batallı 

Mustafa Doğan 

Mehmet Özkaya 

Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 

Burhan Kara 

Yavuz Köymen 

Ergun Özdemir 

Rasim Zaimoğlu 
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GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Nihat Matkap 

Bestami Teke 

Nurettin Tokdemir 

İÇEL 
Ali Er 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 

M. İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 

Bedrettin Doğancan Akyürek 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 

Nami Çağan 
Bedrettin Dalan 

Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 

Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 

Salih Ergün 

İsmail Safa Giray 

Engin Güner 
İbrahim Gürsoy (İ. A.) 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
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Cem Kozlu 

Leyla Yeniay Köseoğlu 

Emin Kul 

Ziyaeddin Selçuk Maruflu 

Hasan Mezarcı 

Yusuf Namoğlu 

İbrahim Özdemir 

Hasan Hüsamettin Özkan 

SabriÖztürk 

Yusuf Pamuk 

İsmail Sancak 

Mehmet Sevi gen 

Gürol Soylu 

Tunca Toskay 

Şadan Tuzcu 

İZMİR 

Veli Aksoy 

Cengiz Bulut 

Işın Çelebi 

Nevzat Çobanoğlu 

.Halil Çulhaoğlu 

Timur Demir 

İsmet Kaya Erdem 

Ersin Faralyalı 

Atilla Mutman 

Mehmet Özkan 

Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 

Esat Bütün 

Hasan Dikici 

Ahmet Dökülmez 

Recep Kırış 

Ökkeş Şendiller 

Saffet Topaktaş 

KARAMAN 

S. Osman Sevimli 
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Zeki Ünal 

KARS 

Mehmet Alp 

M. Sabri Güner 

Atilla Hun 

Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Refik Arslan ' 

Murat Başesgioğlu 

Nurhan Tekine! 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 

Salih Kapusuz 

Seyfı Şahin 
KIRŞEHİR 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
İsmail Kalkandelen 

Şevket Kazan 

KONYA 
MusaErarıcı 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 

Mehmet Keçeciler 

Abit Kıvrak 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 

KÜTAHYA 
Ahmet Derin 

Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 

1995 0 : 6 
MetinEmiroğlu 
Münir Doğan Ölmeztoprak 
Yusuf BözkurtÖzal 

MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 

Faruk Saydam 

MARDİN 
Muzaffer Arıkan 

Mehmet Gülcegün 

MUĞLA 
İrfettin Akar 

NevşatÖzer 

MUŞ 
Muzaffer Demir 

Mehmet Emin Sever 

NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmiş 

Osman Seyfi 

ORDU 
Hasan Kılıç 

Bahri Kibar 

Cavit Sadi Pehlivanoğlu 

Nabi Poyraz 

Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Kabil 

Mustafa Parlak 

Ahmet Mesut Yılmaz -

SAKARYA 
Nevzat Ercan 

Mustafa Kılıçaslan 

Ahmet Neidim 

Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 

Cemal Alişân 

Mehmet Cebi 

Adem Yıldız 
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SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyit Eyyüpoğlu 
EyyUp Cenap Gülpmar 
Abdürrezak Yavuz 
ŞIRNAK 
Mahmut Almak 
TEKİRDAĞ 
Fethiye Özver 

ADANA: 
ADIYAMAN 
ANKARA 
BATMAN 
BURSA 

B:108 3 . 5 . 
TOKAT 
Güler İleri 
Ahmet Fevzi Inceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet Özdemir 
TRABZON 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 

- Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
U$AK 
Ender Karagül 

(Açık Üyelikler) 

1 DİYARBAKIR 4 
2 İSPARTA İ 
1 İSTANBUL 2 
1 MARDİN 3 
ı 

0 : 6 
VAN 

Şerif Bedirhanoğlu 

Fethullah Erbaş 

Nadir Kartal 

YOZGAT 

Yaşar Erbaz 

Hüseyin Erdal 

Lutfullah Kayalar 

Mahmut Orhon 

Alparslan Türkeş 

ZONGULDAK 

Bülent Ecevit 

Necdet Yazıcı 

MUŞ 
SİİRT 
ŞIRNAK 
VAN . 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
108 İNCİ BİRLEŞİM 3.5.1995 ÇARŞAMBA Saat : 14.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

•>»• »rO>0««Cı> ı».. 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1'. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 470 Sayılı Kanun 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) 

2. — 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 ye 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 İçişleri 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 İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S; Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

12. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 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 mcı ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişlerİ Eski Bakanı 
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 İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 15.— Ceza infaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve idaresine 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) 
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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 Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

19. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ye 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 20. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat 
İddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, 
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kıırtcebe Alptemoçtin ile Devlet Eski Ba
kanı Yusuf Bozkurt özal Haklarinda, 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) 

23g — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992) 

24. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

25..— Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (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 iki 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'm; 
özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı: 699) (Dağıtma tarihi: 27.7.1994) 

30. — Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve 
Tarım, Orman ve Köyişlerii ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) 
(S. Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 14.3.1995) 

X 31. — 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) 

32. —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)' 

X 33. — 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 Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/829) (S. Sayısı: 833) (Dağıtma tarihi: 24.4.1995) 

34. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

35. — 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 ye 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) 

36. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1 /364) (S. Sayısı: 350) Pağıtma tarihi: 23.6.1993) 

- — 5 _ 
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X 3.7. — 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) 

. 38. — Gül hane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2A1993) 

39. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye TeşM^ ve İşletilmesine ilişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ye Millî Savunma ve Plan ye Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi: 4.3.1993) 

40.'— 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) 

41. — 20.1.1994 Tarihli ve 3963 Sayılı özel Dedektiflik Kanunu ile Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Göndermö Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı : 804) (Dağıtma 
tarihi : 28.3.1995) 

42. — 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 Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/146, 2/604) (S. Sayısı : 788) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

X 43. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ye 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) 

44. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe .komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5^993) 

..- — 6 — - -



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

45. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekillerti Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvefcili içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'm, 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) 

46. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

47. — 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 iflas 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) 

48. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

49. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

50â — 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 
ve Sanayi ve "teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S, Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

51. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazlife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S, Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 

52. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S, Sayısı : 285) (Dağıtaıa tarihi : 12.2.1993) 
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53. — 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) V 

X 54. — 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) 

55. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) 

X 56. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (Ss Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi :.2.11.1992) 

57., — 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) 

58. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

59. __ Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

60. — 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) 

61. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S, Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

62. —. 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) 

63. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen-

; . ' • ' • . _ g _ _ 
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mesı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25,2.1992) 

64. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.İ967 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) 

65. — 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) 

66. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan m, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

67. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun. 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S< Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

68. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

69. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(Si Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

70. — 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) 

71. — 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) 
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72. — 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) (Si Sayısı : 137) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) ' . . . ' . ' . . 1 . ••'• 

73 ,— Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, " 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu'(2/264) (S,- Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi'.:• 21.9.1992) 

74.— 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) 

75| — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet-' 
. leri iç 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) 

76. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler .Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Da)ir Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi ; L10.1992) 

• 77/— istanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı istanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

• (78..-—İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı imar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklif i. Ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

79. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi vo 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

80.— 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) 

— 10 — 
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81. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ye 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) 

82. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 Tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

83. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

84. — 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) 

85.— Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum 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) 

86. — Elazığ Mülletvekili 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) 

87. — 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) 

88. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 

89. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu - ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
tmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmes'ine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

90. — 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-
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mın Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı',: 220) (Dağıtma tarihi : 7.12 1992) 

91. — 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) 

92. — 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) ' r . 

93. — 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) 

94. — 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) 

95. — 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 : 
26.1.1993) 

96. — 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) 

97. — 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) 

98. — 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) 

99. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
iki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

100. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

' — . • 1 2 - - • ' 
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101. — 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) 

102. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

103. — 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) 

104. — M-ıgla 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) 

105. — 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 târihi : 4.3.1993) 

106. —- iki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

107. —Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6 4.1993) 

108, — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve 'Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6,4.1993) 

109. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

_ 13 _ 
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110. —Samsun Milletvekili îlyas 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) 

111. — 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) 

112. — 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) 

113.— Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Tdknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

114. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, 11 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) 

115, — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ye İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi: 1.7.1993) 

116.— 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) ;••••.. 

117. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993). 

118a — 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) 

119. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha-
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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) / . 

120. — 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) 

121i'— Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Halkkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı: 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

122 — 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) 

123.— 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) 

124. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S; Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi'.': 31.12.1993) 

X 125. •— Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri. Birliği Kanununun Bazı ' 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve. Sosyal îşler 
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

126. — 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) . 

127. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/504) (S. Sayısı: 544) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994). 
X 128. — 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) 

129.— Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 
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130. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün.38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

131. _ Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

132. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik. Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

133. — 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) 

134. — 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) 

135ı — 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) 

136. --. 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 

137. — 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) 

138. — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

139. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

140. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
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Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

141. — I§ Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

142. — 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) 

143r— Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı: 610) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

144. — 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) 

145. — 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) 

146. — 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) 

147. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin *Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt Iç'i Alımların Yapıl
ması ye 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 {t/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

148. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayîs< : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

149. - - 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) 

— .17 — 108 inci Birleşimi 
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.150, .— -Sımak 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) 

• • . ' • . ' • ' • • - • • y 

151. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Orhan Doğan'ın Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

152. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

153. - B a z ı Kanunlardaki Cezaların idarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) ' • 

154. — Antalya Milletvekili Hasan NamaPın, Antalya. İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında TCanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

155.- — 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 156. — 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) , • ' ' • 

157..— 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) 

158. —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 158. — Tsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya CamirainMbadete 
A.çılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994) 

160. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

^ — 1 8 . — .'•. 
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161. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar. 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi 
4.5.1994). . . 

162. — 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 : 13.5T994) 

163. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es 
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti 
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve,Ticaret Komisyonu Rapo 
m (2/1004) (S. Sayısı : 655) (Dağıtma tarihi : 16.5.1994) 

164. — 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) 

165. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi 
3.6.1997) 

166. — 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 
potu (1/519, 2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) . 
X 167. — Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka 

nün Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/585) (S. Sayısı : 665) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

168. -— Trabzon Milletvekili; Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S Sayısı : 670) (Da 
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 

169. —- tş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağ.tma tarihi : 15.6.1994) 

170. — Hayvan İslahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişlen 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı ; 686); (Dağıtma tarihi 
20,6.1994) . - ' " ' • ' . - ' ' • . - . • ' - ' • . •".. 

171. — Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı ; 687) (Dağıtma tarihi i 20.6.1994) 

- 19 — 
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172. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 7Ö2) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 

X 173. —Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının, 6964 Sayılı Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiştiril
mesi ve Bü 'Kamuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlâve 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) 

174. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ye Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı
sı : 706) (Dağıtma tarihi: 13.10.1994) 

175. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

176. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma 
tarihi : 13,10.1994) 

177. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6-inci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/707) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 

X 178. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanın-
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 179. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 

180. — 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) 
X 181. — 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) 

• • • . I • . ' • - . ' . . •• 

X 182. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili 
Zübeyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 

- , 20 — 
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İlişkin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 2.8.10.1994) 
]X. 183. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 
ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı.: 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 

X 184. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma-tarihi : 3.11.1994) 

X 185. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı : 722). (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 186. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 187. — Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyetti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

. X 188, — Samsun Milletvekili ihsan 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 189. — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994) . " 

X 190. — 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 191. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında 
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 
X 192. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü

zel Sanatlar Alanında işbirliğine 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) 

193. —Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek' Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın-
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da Kanun Tasan ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S, Sayısı : 734) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994) . 
X 194. — 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) "..-•' 

195.— 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 196. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara-

isında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1 /767) (S. Sayısı: J40) (Dağıtma tarihi: 18.11.1994) 
X 197. —. Ozon Tabakasını incelten 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 198. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan 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)(Dağ 

""• 199. —• 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 200. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Gelir ve Servet Üzerinden. Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme An
laşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1 /747) (S. Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi : 1.12.1994) 

X 201.— 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 (1/762) (S. Sayısı: 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 
X 202.— Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği-" 

sikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Karilin Tasarısı ve Bayındırlık, 
îmar, Ulaştırma ve Turizm ye Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753)' 
(Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

203. —' İstanbul Milletvekili Sabri 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) 
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204. — 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) 

205. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlıı 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 Kanım 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) 

206. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile ti Özel İdaresi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 759) 
(Dağıtma tarihi : 16.1.1995) 

X. 207 — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir üze
rinden Alınan 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 208. — - 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 209. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 

Karşılıklı Büyükelçilik Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanım Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/674) (S. Sayısı : 766) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) 

X 210. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uyguri Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/697) 
(S. Sayısı :767) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 
X 211. - - Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş
leri .Alanında işbirliği 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) 

212. — 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 
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38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1126) (S. Sa
yısı: 773) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

213. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın Sincanlı İlçesinin Adının «Sinanpaşa» 
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/325) 
(S. Sayısı: 774) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) , 

214. — İller Banhası 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) 

215. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi ; 
10.2.1995) 

216 —- 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 217a — 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) 

218. — 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 219. — 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) 

'220. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunim Bir Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765) 
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

221..-i- Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'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 222, — 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 223. — 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) 
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X 224.— 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 225. — 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) 

226. — 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) (Dağıtmatarihi : 20.3.1995) 

227. — 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) 

228. — Yükseköğretim Kuramları 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) 

229. — Yükseköğretim Kurumları 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) 

230. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğnıya Gündeme Alınma önergesi 
(2/714) (S. Sayısı : 799) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

231. - - 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) 

232. r— 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 
Doğnıya Gündeme Alınma önergesi (2/564) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

X 233. — 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 (11191) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 24.3.1995) 
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234. — 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 Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/1106) (S. Sayısı : 809) (Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

235. Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih 
ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/637) (S. Sayısı : 810) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

236. — 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) 

237. — Orman Kanununda ve Türk Ceza 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/U55, 2/1156) (S. Sayısı : 806) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

238. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her Yılın Mayıs Ayının 
İlk 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) 
X 239. — 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 240. — 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 tarihi : 29.3.1995) 

241. — 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) 

242.— 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) 
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243. :— 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) 

244. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve 9 Arkadaşının Toplu Konut Kanu
nunun 2 nci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtü
züğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1216) 
(S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 18.4.1995) 
X 245. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, Bi

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

• 246. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 98 Arkadaşının, Hükümran 
Bosna-Hersok Devletinin Nefsi Müdafaa İmkân ve Kabiliyetinin Takviyesi İçin Geçici 
Kanun Teklifi ve Dışişleri Koalisyonu Raporu (2/1308) (S. Sayısı : 820) (Dağıtma ta
rihi : 26.4.1995) 

X 247. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/795) (S. Sayısı : 821) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

X 248. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/826) (S. Sayısı : 822) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

249. — 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) 

250. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın Çevre Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğ-
lu'nun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklif ve Çevre ve İçişleri komisyonları raporları 
(2/1085, 2/1098) (S. Sayısı : 824) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995). 

251. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna Bağlı 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1015) (S. Sayısı : 
825) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 
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252;';— Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/801) (S. Sayısı : 
826) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

253. — Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İsmail. 
Köse ve 5 Arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dari Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/522, 2/1244) (S. Sayısı: 827) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

254. — Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri.ve Millî Savunma komisyonları ra
porları (1/759) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

255. — 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 Bütçe komisyonları raporları (2/587) (S. Sayısı: 829) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

256. — Kütahya Milletvekili H, Cavit Erdemir'in, Emet: İlçesi Dere Mahallesi Nü
fusuna Kayıtlı Mustafa Oğlu Hafize'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) 

257. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 5 Arkadaşının, 2380 Sayılı Be
lediyelere ye il Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hak
kında Kanunun İsminin ve 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 3 • üncü Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Madde
sine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1253) (S. Sayısı : 831) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

258. —- Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'mın, Sakarya İlinde Büyükşehir Bele
diyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1274) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma tarihi : 
26.4.1995) 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 
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