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ne Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 1/215) (S. Sayısı: 23) 488 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 11.00'de açılarak beş oturum yaptı. 
Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işılay Saygın'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Na

mık Kemal Zeybek'in, 

Macaristan'a gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa Demirci'ye, dönüşüne kadar. Ba
yındırlık ve İskân Bakanı Cevat Ayhan'ın, 

İsviçre'ye gidecek olan İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Bekir 
Aksoy'un, 

Vekâlet etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının Başkanlıkça havale edildiği Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonundaki görüşmelerine 48 saat geçmeden başlanmasının İçtüzü
ğün 36 ncı maddesi gereğince Komisyona tavsiye edilmesine; 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mallarının Satışı Hakkında Kanun Tasarısının Baş
kanlıkça havale edildiği Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerine 48 saat geçmeden başlan
masının İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna tavsiye edilmesine; 

20.8.1996 günü gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan; 91 sıra sayılı İl İdaresi Ka
nunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tayın Kanunu, Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin 
Kanun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve Kimlik Bildirme Kanu
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler Kısmının 2 nci sırasına, 92 sıra sayılı 6183 Sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
3 üncü sırasına, 93 sıra sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Dcvret Modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 
4 üncü sırasına alınmasına ve bu tasarıların 48 saat geçmeden Genel Kurulda görüşülmesine; 

İlişkin RP ve DYP Gruplarının müşterek önerileri kabul edildi. 

89 uncu Birleşimde müzakereleri tamamlanmış olan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/289) (S. Sayısı : 54), yapılan açık oy
lama sonucunda kabul edilip, kanunlaştığı açıklandı. 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 
488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne DairKaniın Tasarısının 
(1/215) (S. Sayısı: 23) müzakereleri Komisyon ve Hükümet yetkilileri Genel Kurulda hazır bulun
madıklarından ertelendi. 

İl İdaresi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tayın Kanunu, Er Kazanından İaşe 
Edileceklere İlişkin Kanun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve Kim
lik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/499) (S. Sayısı : 91), 
yapılan görüşmelerden sonra, 

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısının (1/500) (S. Sayısı : 92), yapılan açık oylamadan sonra, 

Kabul edilip, kanunlaştıkları açıklandı. 
Müzakereleri bu birleşimde sürdürülen 91 sıra sayılı İl İdaresi Kanunu, Terörle Mücadele Ka

nunu, Kuvvetli Tayın Kanunu, Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanun, Ateşli Silahlar ve 

- 471 -



T.B.M.M. B:91 3 0 . 8 . 1 9 9 6 0 : 1 
Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısının kabul edilmiş 6 ncı maddesinin Anayasanın ruhuna uygun düşmediği 
gerekçesiyle İçtüzüğün 89 uncu maddesi gereğince yeniden görüşülmesine ilişkin İçişleri Komis
yonu Başkanlığı isteminin Danışma Kurulunun da görüşü alındıktan sonra Genel Kurulca kabulü 
üzerine, tasarının 6 ncı maddesi tekrar görüşülerek, kabul edildi. 

3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmedlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/501) (S. Sayısı : 93) tümü 
üzerindeki müzakereler tamamlanarak, tasarının maddelerine geçilmesi kabul edildi. 

Alınan karar gereğince, 30.8.1996 Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 
00.01 'de son verildi. 

Uluç Giirkan 
Başkanvekili 

Ahmet Dökülmez Kâzım Üstüner 
Kahramanmaraş Burdur 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

— — — m — 
II. - BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak dört oturum yaptı. 

(9/2) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 
süresinin, ilk sürenin bitiminden itibaren iki ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. . 

Balıkesir Milletvekili İsmet Önder Kırlı ve 23 arkadaşının, elektrik dağıtım müesseselerinin 
tahsil ettikleri gelirlerin dağıtılmasında bir kuruma haksız kazanç sağlanmak suretiyle TEDAŞ'ın 
zarara uğratıldığı iddialarını araştırmak (10/105), 

Kahramanmaraş Milletvekili Ali Doğan ve 23 arkadaşının, Kahramanmaraş İlinin sorunlarını 
araştırmak ve alınacak önlemleri tespit etmek (10/106), 

Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; 
önergelerin gündemde yerlerini alacağı ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki 
öngörüşmelerin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

30.8.1996 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 94 sıra sayılı Esnaf ve 
Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının, 48 saat geçmeden, gündemin "Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyondan Gelen Diğer İşler" kısmının 3 üncü sırasına; 95 sıra sayılı Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mallarının Satışı Hakkında Kanun Tasarısının 4 üncü sırasına 
alınmasına, 

Genel Kurulun 31.8.1996 Cumartesi ve 1.9.1996 Pazar günleri de 13.00-19.00 ve 20.00-24.00 
saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesine ve bu günlerde kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülme
sine, 

İskân Kanunu ile Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, Başkanlıkça havale edildiği Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonundaki görüşmelerine 48 saat geçmeden başlanmasının, İçtüzüğün 36 ncı mad
desine göre Komisyona tavsiye edilmesine ilişkin RP Grubu önerisi; 
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30.8.1996 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 96 sıra sayılı Kamu Per

soneli ile Emeklilerin Malî, Sosyal ve Diğer Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair 2.8.1996 
Tarih ve 4162 Sayılı Yetki Kanunu ve Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanın
ca, bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresinin 48 saat geçmeden, gündemin "Kanun 
Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 4 üncü sırasına; 97 sıra sayılı, 
îskân Kanunu ile Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair Kanunda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifinin 5 inci sırasına alınmasına, 

Genel kurulun, gündemin 2, 3,4 ve 5 inci sıralarındaki tasarı ve tekliflerin görüşmelerinin ta
mamlanmasından sonra tatile girmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi; 

Kabul edildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
1 inci sırasında bulunan 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici 

Madde Eklenmesine ilişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanun Tasarısının (1/215) (S. Sayısı : 23) müzakereleri, Komisyon ve Hükümet yetkilileri 
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi. 

2 nci sırasında bulunan ve görüşmelerine devam olunan 3996 Sayılı Bazı Yatırım ve 
Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/501) (S. Sayısı : 93) ile, 

3 üncü sırasında bulunan, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/502) (S. Sayısı : 94) 

4 üncü sırasında bulunan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mallarının Satışı 
Hakkında Kanun Tasarısı (1/503) (S. Sayısı: 95) ve 

6 ncı sırasında bulunan, İskân Kanunu ile Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/436) (S. Sayısı : 97), 

Yapılan görüşmelerden sonra, 
5 inci sırasında bulunan ve Cumhurbaşkanlınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen; 

Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî, Sosyal ve Diğer Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair 
Yetki Kanunu (1/497), (3/445) (S. Sayısı : 96) da, görüşmelerini müteakiben yapılan açık oyla
madan sonra, 

Kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 
Anayasa ve İçtüzük gereği, 1 Ekim 1996 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 

02.30'da son verildi. 

Uluç Giirkan 
, Başkanvckili 

Kâzım Üstüner Ahmet Dökülmez 
Burdur Kahramanmaraş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

— ® : 
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III. - GELEN KÂĞITLAR 

30.8 .1996 CUMA 
Raporlar 

1. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/502) (S. Sayısı: 94) (Dağıtma tarihi : 30.8.1996) ( GÜNDEME) 

2. - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mallarının Satışı Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/503) (S. Sayısı: 95) (Dağıtma tarihi: 30.8.1996) (GÜNDEME) 

30.8 .1996 CUMA 
Teklif 

1. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkah Bcdük ve Refah 
Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun ; İskân Kanunu ile Ahıska 
Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi (2/436) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.81996) 

Rapor 
1. - Kamu Personeli ile Emeklilerin Mali, Sosyal ve Diğer Haklarında Düzenlemeler Yapıl

masına Dair 2.8.1996 Tarih ve 4162 Sayılı Yetki Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/497, 3/445) (S.Sayısı:96) (Dağıtma tarihi : 30.8.1996) (GÜNDEME) 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1. - Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı ve 23 arkadaşının, elektrik dağıtım müesseselerinin 
tahsil ettikleri gelirlerin dağıtılmasında bir kuruma haksız kazanç sağlanmak suretiyle TEDAŞ'ın 
zarara uğratıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 28.8,1996) 

2. - Kahramanmaraş Milletvekili Ali Doğan ve 22 arkadaşının, Kahramanmaraş İlinin sorun
larını araştırmak ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) (Başkan
lığa geliş tarihi : 29.8.1996) 

• 30 .8 .1996 CUMA 
Rapor 

I. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve Refah 
Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun ; İskân Kanunu ile Ahıska 
Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/436) (S. Sayısı : 97) 
(Dağıtma tarihi : 30.8.1996) (GÜNDEME) 

@ - • 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 14.00 
30 Ağustos 1996 Cuma 

BAŞKAN: Başkanvekili Uluç GÜRKAN 
KÂTİP ÜYELER: Kâzım ÜSTÜNER (Burdur), Ahmet DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) 

© 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 91 inci Birleşimini açıyorum. 

Sayın milletvekilleri, biliyorsunuz, bugün, 30 Ağustos Zafer Bayramının 74 üncü Yıldönümü. 

Yoklama sonrasında, başta, Meclisimizin, cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk olmak üzere, 
cumhuriyetimizin oluşumunda, kurtuluşumuzun gerçekleşmesinde ve cumhuriyeti, devrimlerini 
bugüne kadar koruma uğrunda şehit olan aziz kahramanlarımız için saygı duruşunda bulunacağız. 
Onun için, yoklama sonrasında da, lütfen, olabildiğince kalabalık biçimde, salonda bulunmaya 
özen gösterilmesini rica ediyorum. 

IV.-YOKLAMA 

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

(Yoklama Yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, maalesef 3 eksik var; çoğunluğumuz yoktur. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 14.43 

m 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 14.55 
BAŞKAN: Başkanvckili Uluç GÜRKAN 

KÂTİP ÜYELER: Kâzım ÜSTÜNER (Burdur), Ahmet DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) 

• ® 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 91 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

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

lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yeniden pusulaları okutmayı gerektirmeyecek çoğunluk 

vardır;bu bakımdan görüşmelere başlıyoruz. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, bugün 30 Ağustos olduğu için, saygı duruşu 

demiştim; ancak, bu konuda bir yanlış emsal yaratma noktasına gidebiliriz; çünkü, İçtüzüğümüzün 
53 üncü maddesinin ikinci fıkrasında "Genel Kurulun saygı duruşunu gerektirecek haller Başkan
lık Divanınca kararlaştırılır" deniliyor. Burada, benim -bunu söylemiş olmama rağmen- Başkanlık 
Divanı kararı yerine geçecek bir iradem yok. Bu nedenle, 74 yıl önce bugün gerçekleştirilen Bü
yük Taarruza, cumhuriyetimizin kuruluşuna ve bugünlere gelişine, zaten Yüce Meclisimiz, bugün 
olduğu gibi, bundan önce de, bundan sonra da gereken saygıyı göstermiştir. Bu sözlerimle de, ay
nı hassasiyeti bütün Meclisin paylaştığını ve bu inancı benim yerine getirdiğimi düşünüyorum ve 
yanlış bir emsal yaratmamak için saygı duruşuna sizi davet edemiyorum. 

, Bu arada, sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, bazı arkadaşlarımızın haklı ve 
önemli konularda gündcmdışı söz talepleri olmuştu. Bunları yerine getirme arzusu içindeydim, ge
rekli görüyordum; ama, yerine getiremedim; çünkü, bu konular son derece önemliydi, ilgili bakan
ların konuşma olduğu sırada burada olmalarını mutlaka gerektiren konulardı. Bu açıdan, ilgili ba
kanlarla, bugünün olağanüstü koşullan arasında irtibat kuramadık ve onların -bugüne özel görev
leri nedeniyle- burada olmalarını sağlayamadık. Bu nedenle de, üzülerek, gündcmdışı konuşmala
ra yer veremiyoruz ve gündeme geçiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin bazı ihalelerindeki usulsüzlük ve yolsuzluklarla 

ilgili olarak, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Şinasi Altıner hakkında kurulan (9/2) esas nu
maralı Meclis Soruşturması Komisyonunun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi var
dır; okutup bilgilerinize sunacağım: 

V. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - (9/2) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 

süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (31456) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

6 Haziran 1996 tarihinde teşekkül edip, çalışmalarına başlayan Komisyonumuz, Anayasanın 
100 üncü maddesinde belirtilen 2 aylık süre içinde çalışmalarını tamamlayamamıştır. Komisyonu-
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muz, Türkiye Büyük Millet Meclisinden, Anayasanın 100 üncü maddesine göre, ilk sürenin biti
minden itibaren 2 aylık eksüre istenmesine karar vermiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Ertuğrul Yalçınbayır 
Bursa 

Komisyon Başkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Meclis araştırması önergeleri vardır; okutuyorum: 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
1. - Balıkesir Milletvekili İsmet Çnder Kırlı ve 23 arkadaşının, elektrik dağıtımı müessesele

rinin tahsil ettikleri gelirlerin dağıtılmasında bir kuruma haksız kazanç sağlanmak suretiyle TE
DAŞ'ııı zarara uğratıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (101105) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1312 sayılı TEK Yasası çıkarıldıktan sonra "kuruma ait elektrik dağıtım müesseselerinin tah

sil ettikleri gelirlerden kendi harcamalarını yaptıktan sonra, artan miktarı Genel Müdürlük hesap
larına aktarması" ilke olarak kabul edilmişti. 

Bu uygulama TEK'in TEAŞ ve TEDAŞ olarak, 26.4.1994 tarihinde bölünmesinden sonra da 
bir süre TEDAŞ tarafından sürdürülmüştür. 

Ancak, 25.5.1994 tarih ve 46 sayılı, Genel Müdür Mehmet Bozdemir ve Genel Müdür Yar
dımcısı Hasan Tüzüner imzalı, bakan onayı bulunmayan bir yazıyla elektrik abonelerinden banka
larca tahsil edilen fatura bedeline ait hesaplardan hiçbir harcama yapılmaksızın, elde edilen tüm ge-

. lirlerin Ankara'daki Genel Müdürlük banka hesaplarına havalesi istenmiştir. 
Bu durumda, müesseseler kendi harcamalarını yapmayacak, paralar Genel Müdürlükte topla

nacak, her müesseseye harcamaları için gerekli parayı Genel Müdürlük gönderecektir. 
İlk bakışta, olağan gibi gözüken bu uygulamanın sonucu ne olmuştur? 
3093 sayılı TRT Gelirleri Yasasının 4(C) ve 5(C) maddelerine göre "Türkiye Elektrik Kuru

mu tüketilen enerji miktarının birim bedeliyle çarpımından elde edilecek meblağın yüzde 3,5 ora
nı tutarındaki payı TRT Kurumuna intikal ettirir." "Bu pay, TRT'nin makbuz bedellerini tahsil eden 
bankalar nezdinde açtıracağı hesaba, bankalar tarafından resen intikal ettirilecektir. " 

TEDAŞ'ın yaptığı değişiklikten önce, her dağıtım müessesesi kendi harcamalarını yaptıktan 
sonra kalan miktarı gönderdiği için, TRT payı, Genel Müdürlüğün bankalara gelen bu hesap topla
mı üzerinden yapılmakta ve yasa gereğince "bilançolar kesinleştiğinde, o yıla ait ödemeler ile bi
lançoya göre ortaya çıkacak farklar müteakip ayın sonuna kadar tasfiye edilmektedir." Bu durum
da, dağıtım müesseseleri kendilerine ait gerekli harcamaları herhangi bir sıkıntıya düşmeden zama
nında yapabildikleri gibi, Genel Müdürlüğe, TRT payının hesabına ilişkin tüketilen enerji bedeliy
le orantılı miktarlar aktarılabilmiştir. 

Oysa, değiştirilen uygulamayla, müesseseler TRT payına esas olan tüketilen enerji karşılıkla
rıyla birlikte, tesis, abone, faiz ve gecikme zamlarını da genel müdürlük hesaplarına intikal ettir
mişler ve bankalarca bu toplam gelir üzerinden yüzde 3,5'luk pay kesilmeye başlanmıştır. 

1994 bilançosuna bakıldığında TRT'ye 400 milyara varan bir ödeme yapıldığı görülmüş ve ha
len bu paraTRT'çc iade edilmediği gibi, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tahkikatı sonucu 
sorumlu TRT yetkilileri hakkındaki dosya cumhuriyet savcılığına sevkedilmiştir. 
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Burada garip olan ve kuşku yaratan durum, sadece altı aylık geçiş uygulamasının TEDAŞ'a 

400 milyara varan bir kayba neden olmasına rağmen uygulamaya devam edilmiş olmasıdır. Bunun 
sonucu, TEDAŞ'tan 1995 yılında TRT'yc yapılan fazla ödeme yaklaşık 1 trilyon liradır. 

"Halkımıza sağlıklı ve ucuz elektrik temini en büyük amacımızdır" diyenlerin elektrik fatura
larıyla getirdikleri sürekli ve keyfî artışın önemli bir nedeni burada yatmaktadır. Kendi parasına sa
hip çıkamayan TEDAŞ, finansman kaynağını vur abalıya zihniyetiyle tüketiciye yükletme insafsız
lığını göstermektedir. 

En basiretsiz yöneticinin dahi kurumu zarara soktuğunu kolaylıkla görebileceği bu sakat uy
gulamaya, neden ısrarla devam edilmiştir? 

Neden hatalı olduğu anlaşıldığı halde, bu uygulamaya devam edilerek, fatura sadece son altı 
ayda yapılan toplam yüzde 45 oranındaki zamlarla tüketiciye yüklenmiştir? 

Sadece 1995 yılında 1 trilyon fazla ödemeyle bu para geriye alınabilse dahi yıllık yüzde 30 fa
ize talim edilerek, bugünkü banka faiz oranları içinde asgari 1 trilyonluk faiz gelirinden, kurum ne
den yoksun bırakılmıştır? 

Getirilen uygulamayla, müesseselerden her ay TEDAŞ Genel Müdürlüğü hesabına aktarılan 
toplam para, aylık ortalama 12 trilyondur. Ayda, bu kadar büyük parayı Ankara'daki Genel Merkez 
hesaplarına aktartan kişilerin bankalarla özel çıkar ilişleri var mıdır? 

1994 yılında ödenen yaklaşık 400 milyar liranın günümüzdeki değeri 1,5 trilyon liradır. 1995 
yılındaki 1 trilyonun bugünkü değerinin 1,8 trilyon olduğu dikkate alınırsa, 1994-1995 kaybının 3,3 
trilyona vardığı açıktır, işte, ikinci TEDAŞ Dosyası... 

Bütün bu uygulamalarda Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarının sorumluluk derecesi nedir; 
en azından görevlerinde bir özen eksiklikleri yok mudur? 

Bütün bu nedenlerle, Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis 
araştırması açılmasını diliyoruz. 

Saygılarımızla. 
İsmet Önder Kırlı (Balıkesir) 

Ahmet Güryüz Ketenci (İstanbul) 
Ahmet Küçük (Çanakkale) 
Ali Haydar Şahin (Çorum) 
Ayhan Fırat (Malatya) 
Celal Topkan (Adıyaman) 

Ali Dinçer (Ankara) 
Fatih Atay (Aydın) 
Yahya Şimşek (Bursa) 
Mahmut Işık (Sivas) 
Mustafa Kul (Erzincan) 
Haydar Oymak (Amasya) 

Nezir Büyükcengiz (Konya) 
AtilâSav (Hatay) 
İsmet Atalay (Ardahan) 
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Zeki Çakıroğlu (Muğla) 

Bekir Kumbul (Antalya) 

Erdoğan Yetenç (Manisa) 

Şahin Ulusoy (Tokat) 

Mehmet Sevigen (İstanbul) 

Yılmaz Ateş (Ankara) 

Orhan Veli Yıldırım (Tunceli) 

Yusuf Öztop (Antalya) 

Ali Rıza Bodur (İzmir) 

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

rüşme, sırasında yapılacaktır. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 
2. - Kahramanmaraş Milletvekili Ali Doğan ve 22 arkadaşının, Kahramanmaraş İlinin sorun

larını araştırmak ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/106) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hızlı bir büyüme içerisinde olan Kahramanmaraş, son on yıldır hemen hemen her alanda üret

kenliği artırıcı yapısal bir dönüşümü sağlayacak yeni yatırımlar içindedir. 
Kahramanmaraş, özellikle, 1986 yılında kalkınmada öncelikli iller arasına alındıktan sonra, dev

letten aldığı teşvikleri verimli bir şekilde kullanarak büyük bir kalkınma hamlesi içine girmiştir. 
Girişimci ve üretken sanayicisi sayesinde imalat sanayii, ticaret, ithalat, ihracat, tarım ürünle

ri alanında iç ve dış pazarda büyük bir ticaret hacmine sahip olmuş, tekstil üretiminde ise Türki
ye'nin ilk beş ili arasına girme başarısı göstermiştir. 

Ancak, bugünkü durum itibarıyla, enerji, altyapı ve ulaşım sorunları bu olumlu gelişmenin hı
zını kesmektedir. 

Ülke ekonomisine büyük katma değer sağlayan Kahramanmaraş'ın yatırımlarının heba olma
ması ve verimli biçimde kulanılması için, devletin, acilen tıkanıklıkları giderici önlemleri alması 
gerekmektedir. 

İlimizin karşı karşıya bulunduğu sorunları araştırmak ve alınabilecek önlemleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 üncü ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştır
ması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Gerekçe: 

21 inci Yüzyılda Türkiye'nin hedefi, müreffeh ülkeler arasına girmektir. Türkiye'nin bu hede
fe ulaşabilmesi için, genel politikalara uygun olarak, ülkenin alt birimleri olan illerdeki ekonomik 
ve sosyal gelişmenin de, hem yeterli hem de dengeli olması gerekmektedir. 

Kahramanmaraş, Türkiye'nin makro hedefine uygun bir ekonomik ve sosyal gelişme çizgisi 
içindedir. Ancak, bugüne kadar uygulanan ekonomik politikalar sonucu, Kahramanmaraş'ın içinde 
bulunduğu sorunlar, ilin gelişme potansiyelini engellemektedir. 

Bugün, Kahramanmaraş'ta, değişik sektörlerde, yaklaşık 300 fabrika faaliyet göstermektedir. 
Sadece tekstil sektörünün Türkiye ekonomisi için yarattığı günlük katma değer, 200 milyar civa-
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rındadır. Gerekli teşvikler yapıldığı takdirde, kırmızı biber üretiminin yaratacağı katma değer ise, 
yıllık yaklaşık 5 trilyondur. 

Kahramanmaraş sanayi sektörü, dışarıdan hiçbir destek almadan ülke ekonomisine büyük bir 
katma değer sağlamasına rağmen, maalesef, bugün, hâlâ devlet eliyle çözülmesi gereken basit alt
yapı sorunları giderilememiştir. Örneğin/inşaatına başlanmış olan organize sanayi bölgesi, gerek
li ödenek sağlanamadığından dolayı, bir türlü hizmete açılamamaktadır. Oysa, tesisin hizmete gir
mesiyle, yaklaşık 13 bin kişiye istihdam imkânı doğacaktır. Türkiye'deki işsizlik oranı ve Kahra
manmaraş'ın nüfusunun 1 milyona yaklaştığı göz önünde bulundurulduğunda, doğacak istihdam 
imkânının ne kadar büyük bir nimet olduğu kolayca anlaşılacaktır. 

Türkiye'nin enerji üretiminin yüzde 9'u Kahramanmaraş'ta üretilmesine rağmen, Kahraman
maraş sanayisi, enerji sorunundan dolayı yarım kapasiteyle çalışmaktadır. Bu yıl faaliyete geçen 
yeni yatırımlarla ilin enerji ihtiyacı daha da artmıştır. Sanayinin atıl kalmaması için yeni trafo mer
kezlerinin kurulması ve şehir şebeke tesisatının bir an önce yapılması gerekmektedir. 

İhracat hacmi her geçen gün büyüyen Kahramanmaraş'ın dışa açılan kapısı olan Kahramanma-
raş-Gaziantep yolu, maalesef tamamlanamamıştır. Bugün, halen, Kahramanmaraş'ın Andırın gibi 
bazı ilçeleri, Kahramanmaraş merkezle ulaşımlarını Adana üzerinden sağlamaktadır. 

Büyük oranda tamamlanmış olan ve hizmete açılması için fazla bir kaynak gerektirmemesine 
rağmen, havaalanı da, diğer altyapı sorunları gibi, ilgisizlik ve ihmalin kurbanı olmuştur. Oysa, ha
vaalanının hizmete açılması, Kahramanmaraş sanayisinin dış pazarlara açılma kapasitesini aritme
tik olarak artıracaktır. 

Kahramanmaraş, 1986 yılında aldığı teşvikleri üretime dönüştürme başarısı göstermiş ender 
şehirlerden biridir; yaptığı yatırımlarla ekonomik ve sosyal gelişme rüştünü ispatlamıştır. Ancak, 
yukarıda ifade edilen altyapı sorunlarının giderilememesi halinde, sanayicinin atılımcı ruhuna, do
layısıyla ülke ekonomisine büyük bir darbe vurulmuş olacaktır. 

Kahramanmaraş sanayisi hızla gelişmekle beraber, halen, nüfusun yüzde 70'i tarım sektörün
de çalışmaktadır. Devletin, bölgenin tarımsal ürünlerine yönelik destekleyici bir politikasının olma
ması, tarım sektörünün zayıf kalmasına neden olmaktadır. Örneğin, devlet, Kahramanmaraş'ın sim
gesi haline gelmiş kırmızı biberle ilgili sağlıklı bir politika izleyebilse, bu sektördeki üretim, bu
günkünün kat kat üstüne çıkacaktır. Tarım sektörüne yönelik yeterli proje geliştirilememesi nede
niyle, sektör, her geçen gün gerilemektedir. Bu da, doğal olarak, beraberinde göçü getirmektedir. 
Bölgenin kalkınmasında lokomotif görevi yapabilecek bir potansiyele sahip Kahramanmaraş'a ve
rilecek en küçük bir destek, ülkenin kalkınmasına doğrudan katkı sağlayacak bir destek olacaktır. 

Kahramanmaraş'ın gelişme potansiyelinin ve bu potansiyelin önündeki engellerin tespit edilip, 
gerekli çözüm önerilerinin tespiti hususunda Meclis araştırması açılmasının lüzumlu olduğunu dü
şünüyoruz. 

Ali Doğan (Kahramanmaraş) 
Ali Er (İçel) 
Enis Sülün (Tekirdağ) 

Sami Küçükbaşkan (Antalya) 
Abdullah Akarsu (Manisa) 

A. Ahat Andican (İstanbul) 
Yüksel Yalova (Aydın) 
Şadan Tuzcu (İstanbul) 
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Yusuf Ekinci (Burdur) 

Aslan Ali Hatipoğlu (Amasya) 

Nabi Poyraz (Ordu) 

Mehmet Ali Bilici (Adana) 
Abdulkadir Baş (Nevşehir) 

Ataullah Hamidi (Batman) 

Necati Güllülü (Erzurum) 
Abdulbaki Gökçel (İçel) 

Arif Sezer (Adana) 

Adil Aşırım (İğdır) 
Levent Mıstıkoğlu (Hatay) 
Hüseyin Yayla (Hatay) 
Ünal Erkan (Ankara) 

Mustafa Kamalak (Kahramanmaraş) 

Esat Bütün (Kahramanmaraş) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi okunan önergeye, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın 
Ahmet Dökülmez de katılmaktadır. 

Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-
rüşme, sırasında yapılacaktır. 

Şimdi, Refah Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş önerileri vardır; 
okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 

VI.-ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. - Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılması; Genel Kurulun çalışına gün ve saatlerinin 

yeniden düzenlenmesine ve görüşülecek konular ile bazı kanun tasarı ve tekliflerinin ilgili komis
yonlardaki görüşmelerine 48 saat geçmeden başlanmasına ilişkin RP Grubu önerisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 30.8.1996 Cuma günü yapılan toplantısında, siyasî parti grupları arasın

da oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerilerinin, İçtüzüğün 19 uncu maddesi 
gereğince, Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. 

Salih Kapusuz 
RP Grup Başkanvekili 

Öneriler: 
1. 30.8.1996 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 94 sıra sayılı Esnaf ve 

Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 48 saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri 
İle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 3 üncü sırasına, aynı tarihli gelen kâğıtlarda ya
yımlanan ve bastırılıp dağıtılan 95 sıra sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mallarının 
Satışı Hakkında Kanun Tasarısının da 48 saat geçmeden 4 üncü sırasına alınması önerilmiştir. 
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2. Genel Kurulun 31.8.1996 Cumartesi ve 1.9.1996 Pazar günleri de 13.00-19.00 ve 20.00-

24.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi ve bu günlerde de kanun tasarı ve tekliflerinin gö
rüşülmesi önerilmiştir. 

3. İskân Kanunu İle Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Başkanlıkça havale edildiği Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonundaki görüşmelerine 48 saat geçmeden başlanmasının İçtüzüğün 36 ncı mad
desine göre Komisyona tavsiye edilmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - Önerinin üzerinde söz talepleri vardır. 

Aleyhte, Sayın Mümtaz Soysal; buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 
Sayın Soysal, süreniz 10 dakikadır. 
MÜMTAZ SOYSAL (Zonguldak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın üyeler; böyle bir konuda söz almak zorunda kaldığım için üzüntü duyu

yorum ve bu üzüntüm dolayısıyla söyleyeceklerimin, özellikle, Sayın Refah Partili arkadaşlarımız 
tarafından biraz daha fazla duyarlılıkla dinlenmesini rica ediyorum. 

Sayın Başkan, kaç gündür, ara verme, tatil sırasında toplantıya çağrılmış olan ve normal ko
şullarda olağanüstü bir nedenle toplantıya çağrılması gereken Meclisin gündemi bu çağrının ötesi
ne sürekli uzatılmaktadır. Biz, bunun yanlış olduğunu söylemekten "yanlış yapılmasın, bu yanlış
lık düzeltilsin" demekten yorulduk; fakat, arkadaşlarimız yanlış yapmaktan yorulmadılar. 

Bugün, şimdiye kadarkinden daha da farklı bir durumla karşı karşıyayız. Şimdiye kadar, ko
alisyon partilerinin grup başkanvekillerinden müştereken gelen talepler söz konusuydu; bugün, Ko
alisyonun yalnızca bir kanadından talep gelmektedir. Niçin böyle olduğunu merak edebilirsiniz; 
çünkü, dünkü Danışma Kurulu toplantısında bu konu getirildiğinde, biz "artık herhalde sondur; şu 
getirdikleriniz konuşulduktan sonra Meclis tekrar tatile girecektir herhalde" dediğimizde, Koalis
yonun bir kanadının grup başkanvekili "evet, bu sondur; kesinlikle başka bir şey getirmeyeceğiz" 
dedi ve biz, bu güvence altında "evet" dedik. Öbür kanadının grup başkanvekiline sorduğumuzda, 
o, çok kesin bir cevap vermedi. Bugün bunun nedeni anlaşılmaktadır. 

Şimdi, bu, yanlış bir gidiş. Bu, yanlış bir gidiş ve bu yanlış gidiş dolayısıyla, kaç gündür söy
lediğimi tekrarlamak istiyorum: Bir sistemin, parlamenter sistemin kurumları, kuralları kötüye kul
lanıldıkça, bu, sadece o sistemi yıpratmakla kalmaz, yani, Türkiye'deki parlamenter sistemi yıprat
makla kalmaz; yavaş yavaş, bu yıpratış, rejime doğru gider. 

Tabiî, sistem ve rejim kavramları, biraz daha açıklanması gereken kavramlardır. Sistem denil
diği zaman, bir bütünün yan yana konmuş olan kurumları ve kuralları ve bunların işleyiş tarzı an
laşılır. Bir makine, bir sistemdir. 

Parlamenter sistem de, tıpkı başkanlık sistemi gibi, meclis sistemi gibi, demokrasilerde mev
cut olan sistemlerden biridir; ama, rejim, sistemin ötesinde, devletin niteliğini, o devletin işleyiş at
mosferini, felsefesini de ilgilendirir. Bir sistemin yıpratılmaya başlanması, köşesinden bucağından 
yıpratılması, yavaş yavaş o devletin felsefesini de yıpratır. 

Bakın, sayın üyeler, dün akşam, Türk Milleti, üzüntülü bir görüntüyü seyretti televizyonlarda 
ve biz de üzüntüyle seyrettik. Bir arkadaşımız ve çok beşerî duygularla hareket ettiğinden emin ol
duğumuz bir arkadaşımız, yine beşerî duygularla acı çeken anaların acılarını dindirmek amacıyla, 
birtakım rizikoları da göze alarak, sınır ötesine geçti ve terör örgütünün kampından bazı askerleri
mizi kurtarmaya çalıştı. Tıpkı bundan önce de -ne kadar eleştirilirse eleştirilsin-bazı arkadaşları
mızın -yine aynı partiden bir arkadaşımızın- hapishanede açlık grevini durdurmak için yine riziko
ları göze alarak bir teşebbüste bulunması gibi,. Bunu da, beşerî duygularla anlamak mümkün. Ama, 
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ne oldu, bu son olayda ne oldu; üzen tarafı da o... Bu gidiş, milletvekilliği sıfatına, bu Meclisin bir 
parçası olmanın sıfatına ve bir parlamenter sistemde milletvekillerinin davranış kurallarına yeterin
ce özen gösterilmediği için, bu devletin felsefesini, bu devletin temellerini ilgilendiren bir konuda, 
bütün vatandaşları endişeye düşürdü ve o arkadaşımız adına da üzüldük. Ne oldu; terör örgütünün 
kendi kurallarına göre düzenlediği ve herhalde, onların anlayışıyla, aranıza bir milletvekili geldi, 
ona tören yapalım gerekçesiyle -gerekçe nedir bilmiyorum- bir tören düzenlendi ve arkadaşımız, o 
tören önünde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir üyesi olarak konuşmak zorunda kaldı. 

Belki, yine, o duygularını da anlamak mümkün; insanları kurtarayım diye, belki, oraya yumu
şak gelebilecek sözler söylemek zorunda kaldı; ama, o sözler arasında kullandığı bir sözcük -"zor
lu" sözcüğü- milleti, o görüntünün de ötesinde yaralamıştır. Herhangi bir sözlüğü açın, Türkçe'de 
"zorlu" sözünün ancak iki anlamı vardır: Biri "şiddetli, güçlü" anlamına gelir ve sözlükler örnek 
verir, zorlu bir yağmurdan söz edilebilir; ikincisi de "tuttuğunu koparan" anlamına gelir. Arkadaşı
mız "terör örgütünün mücadelesinin ne kadar zorlu bir mücadele olduğunu öğrendik" dedi. Bu, bir 
kurala, milletvekilinin nasıl davranması gerektiği, neyin parçası olduğunu düşünerek davranması 
gerektiği biçimindeki bir kurala riayet edilmediği zaman, yalnız sistemin değil, bu konuda, bütün 
rejimin de vatandaşların gözünde sarsıntı geçirmeye başlamasını göstermektedir. 

Onun için, bu arkadaşımızın gereken açıklamayı yapacağını, elbette, umut ediyoruz ve kendi
sine de, ben, hiçbir şey yakıştırmak istemiyorum; ama, bugünkü konumuzla ilgili olarak şunu söy
lemek istiyorum ki, küçük küçük olaylar, küçük küçük ihlaller, görünürde bir İçtüzük ihlali ya da 
bir İçtüzük olanağının kötüye kullanılması gibi gözüken olaylar üst üste bindiği zaman, bunlar, bir 
paket haline geldiği zaman, bu devletin temelleri sarsılabilir. Oysa, bugün, 30 Ağustos bu devletin, 
bu cumhuriyetin, ne kadar büyük güçlüklerle ne kadar çok kanla kurulduğunu ve bundan sonra da, 
ne kadar kutsallıkla ayakta tutulması gerektiğini göstermektedir. 

Bunu böyle bir günde belirtmek zorunluluğunu hissettiğim için, gerçekten üzüntülüyüm. 
Teşekkür ederim. (DSP, ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Soysal. 
Önerinin aleyhinde, Sayın Oya Araslı; buyurun efendim. 
Sayın Araslı, süreniz 10 dakikadır. 
OYA ARASLI (İçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; günlerden beri yinelenen bir ola

yın tekrar karşımıza getirildiğine şahit oluyoruz. Yine, 48 saatlik bekleme süresine uyulmaksızın, 
bir yasa tasarısı Yüce Meclisin önüne getirilmek isteniyor. Bu, o kadar yinelendi ki, artık, acaba İç
tüzükte bir değişiklik mi gerçekleştirmeye başladık diye düşünüyorum; bunun gerçekleşmiş oldu
ğundan kuşku duymaya başlıyorum. Belki, bu değişikliği, biz, yazılı olarak ortaya koymadık; ama, 
günlerden beri, fiilî bir biçimde bunu gerçekleştiriyoruz. 

Bu 48 saatlik sürenin anlamı, milletvekillerine, bir yasa hakkında son sözü söylemeden önce 
gerekli incelemeleri yapmak, danışmalarda bulunmak imkânını sağlamaktır. Bunu hepimiz biliyo
ruz. Bu sürenin kullanılmaması, ancak çok acil durumlarda söz konusu olabilir. Ben, şimdi, soru
yorum size: Şu içine girdiğimiz dördüncü güne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların hangisi, 48 
saat beklemeye tahammülü olmayan birtakım konularla ilgiliydi. Keşke, İktidar ve onun yandaşı 
olan milletvekilleri, diğer milletvckillerimizc bu imkânı tanısalardı ve yarın öbür gün, Anayasa 
Mahkemesinden pek çok hükmünün döneceğini düşündüğümüz bu yasalar ortaya çıkmasaydı. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, bu 48 saatlik süre, özellikle muhalefet açısından önemlidir; çün
kü, İktidar ve iktidar partisine mensup milletvekilleri, zaten, getirilen tasarıyla ilgili birtakım hazır
lıklara çeşitli aşamalarda katılmışlardır, yapılan hazırlıklardan haberi olmayan muhalefettir. İşte, 
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48 saatlik süre, muhalefete, bu inceleme imkânını tanımaktadır; ama, şimdi yapılmakta olan, bu 48 
saatlik inceleme süresini muhalefetin elinden almak suretiyle, muhalefeti etkisiz hale getirmektir. 
Muhalefetsiz demokrasi olur mu arkadaşlar! Yapılmaya çalışılan, muhalefetsiz bir demokrasiyi 
gerçekleştirmektir. Önce, parlamenter sistem içerisinde, Sayın Soysal'ın biraz önce belirttiği gibi, 
organlar arasındaki güç dengesi çarpıtılmaya çalışılmıştır. Hükümet, hiç de gereği olmayan konu
lar için, günlerce Yüce Meclisin gündemini işgal etmiştir; Meclisi, bir danışma organı olarak kul
lanmaya kalkışmıştır. Bunlara harcanan zaman önemsenmezken, şimdi, 48 saatlik bir süre Yüce 
Meclisten esirgenmeye çalışılmaktadır. Meclisi işgal etmeye çalışan Hükümet, "Meclisi ön plana 
çıkarıyorum" iddiasıyla bunu yapmaya çalışan Hükümet, bunu yapmaya çalışan İktidar, bugün, ar
tık, bu sayısız girişimleriyle muhalefeti susturma yoluna girmiş bulunmaktadır. Bu, neticede, de
mokratik rejimin yara almasına yol açacaktır. Yakın geçmişimizde, muhalefeti susturmaya çalışan
ların, neticede kendilerinin susmaya mecbur kaldığı pek çokörnek vardır. Bu örnekleri hatırlamak 
ve bunlardan ders almak gerekmektedir. 

Arkadaşlar, bu kadar acele hareket ettik de, ortaya hangi ürünü koyduk! Ortaya koyduğumuz 
ürünün ne olduğunu hatırlayalım. 428 trilyonluk bir memur ve işçi birikimine, belirsiz bir tarihe ka
dar, Hükümetin el koymasına imkân sağladık. (CHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

Bu süre içerisinde çıkardığımız yasalarla ne yaptık; olağanüstü hale ilişkin koşulları, bir ola
ğan yönetim rejimi haline getirdik; vatandaşın can güvenliğini, yaşam hakkını, Anayasanın koymuş 
olduğu ölçülerle oranlı olmayan bir biçimde kısıtlama imkânını, güvenlik güçlerinin eline vermiş 
olduk. (CHP sıralarından alkışlar) 

Çıkardığımız ürünlerle ne yaptık; devleti birtakım gereksiz yükler altına sokacak ve piyasada 
rekabeti, eşitliği bozacak birtakım tasarıları çıkarmak hazırlığı içerisine girdik -birini de biraz son
ra oylayacağız- ve şimdi acelemiz var; devlet gemisi karaya oturdu, devlet hazinesinin dibi gözük
tü, onun için devlet malını satıp bir an önce gelir elde edeceğiz ki, yurtdışına, Türkiye Cumhuriye
tinin hayatında rastlanmayacak ölçüde geniş birkaç resmî heyeti daha ziyarete götürelim, bakanla
rımızı devlet helikopterleriyle yazlıklara taşıyabilmek için maddî imkân temin edelim. Acelemiz 
bunun için mi arkadaşlar; muhalefetin inceleme yapmasına bunun için mi imkân vermek istemiyo
ruz?! 

Arkadaşlar, bu gidişten bir an önce vazgeçelim, bu gidişe biran önce "dur" diyelim. Öyle sa
nıyorum ki, önümüze konulan ve yasa diye Hükümetin ve Hükümetin yandaşı olan milletvekilleri
nin olumlu oylarıyla ortaya konulan bu metinlere baktığımız zaman, bu 48 saatlik sürenin ne kadar 
hayatî önem taşıdığı da ortaya çıkıyor. O kadar çalakalem, o kadar özensizce, o kadar Anayasaya 
ve hukuk anlayışına aykırı hükümlerle dolu metinler önümüze konuluyor ki, gerçekten 48 saat de
ğil, belki 148 saate ihtiyacımız var; bu aykırılıkları, bu yasa yapma düzenine uymayan düzenleme
leri, sağlıklı bir biçimde tetkik edebilmemiz için. 

Bir değerli milletvekili arkadaşım, bu eleştirileri dile getirdiğimizde dedi ki: "iyi yasa mutla
ka geç çıkan yasa demek midir, mutlaka uzun zamanda kabul edilen yasa demek midir; hayır." 
Evet, kendisine katılıyorum; iyi yasa, geç çıkan yasa demek değildir, daha doğrusu, iyi yasa yap
ma yolunun süreyle bir ilgisi yoktur; iyi yasa yapmanın yolu, iyi incelemeden, iyi tartışmadan, sağ
lıklı düzenlemeler yapmaktan, soruna, gerçekçi çözümler getirmekten geçer. Bu ölçütleri kullandı
ğınız zaman, yasalaşan şu metinler, iyi yasa diye tanımlanacak metinler mi; hangi çözümü getirdi 
Türk toplumuna?! Sadece, maaşlara zam yaptık adı altında, kamu çalışanlarının "zorunlu tasarruf 
kesintisi" adı altında yapılmış olan birikimlerine, Hükümetin, belirsiz bir tarihe kadar el koyması
na yaradı. Şimdi de"iyi yasa yapıyoruz" adı altında, devletin, varını yoğunu bir an önce satmaya 
mı yöneliyoruz?! 
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Arkadaşlar, bunlardan vazgeçelim. Birinci görevimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Ana

yasada sınırları çizilmiş olan görev alanı içerisinde çalışmaya yönlendirmektir; hepimizin görevi 
budur. Bunun başlangıcı da, bunun ilk adımı da, önümüze getirilmiş olan yasa önerilerini, yasa ta
sarılarını iyi tetkik etmekten geçer. Bu nedenle, inceleme hakkına sahip olmamız lazım. Bugün, her 
zamankinden önce, bu hakkın elimizden alınmaması için titizlik göstermemiz lazım. Ben, buradan, 
değerli arkadaşlarımın bu konuda gereken titizliği göstereceklerine güvendiğimi ifade etmek isti
yorum ve saygılarımı sunuyorum. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Araslı. 
SALİH KAP.USUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, önerinin lehinde söz almak istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kapusuz. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Kapusuz, süreniz 10 dakikadır. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Refah Partisi Grubu olarak, normal çalışma sürecine girmiş olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin, çalışmalarını düzenlemek, çalışma saatlerini ve günlerini tespit etmek için, İçtüzüğe tama
men uygun olmak kaydı şartıyla bir öneride bulunduk. Değerli konuşmacılar ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çatısı altında bulunan bütün milletvekillerinin de bildikleri gibi, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin, basılıp dağıtılan bir gündemi ve bu gündemi tespit etmek için de İçtüzüğe göre ku
rumsallaşmış olan Danışma Kurulu diye bir mekanizması söz konusudur. Bütün çalışmalar. Ana
yasaya, hukuka ve İçtüzüğe uygun bir tarzda yürütülmektedir. Kamuoyunu, bu noktada, özellikle 
değerli arkadaşlarımız tarafından yapılan konuşmalar dinlenildiği takdirde, yanıltıcı bir yere çek
mek gibi bir anlayış orta yere çıkar ki, bu da, parlamenter sistem, demokrasi, milletvekilleri ve Par
lamento açısından çok ama çok yanlıştır. 

Değerli arkadaşlar, önerimiz nedir; diyoruz ki, gündemde yer almış olan tasarıyla, Bağ-
Kur'lular derece almak istiyor. Acaba, konuşmacı arkadaşlarımız, derecesini yükseltmek, basama
ğını yükseltmek isteyen tek bir Bağ-Kur'lu vatandaşa "bu konuda ne diyorsunuz, bu talebiniz ne
dir" diye sordular mı? Kanaatim odur ki, sorsalar, ittifakla herkes, kendisine böyle bir hakkın ve
rilmesini ister. Biz de ne yapmışız; tek maddelik bir kanun tasarısı hazırlamışız; vatandaşlarımızın 
böyle bir talebi var, Parlamento olarak, bu talebi yerine getirelim diyoruz. 

Ayrıca, daha önce, bu Meclisin uzun müddet gündemine gelmiş, hükümetlerin programlarına 
ve kararlarına yerleşmiş olan kamu taşınmazlarının satışıyla ilgili olmak kaydıyla düzenlemeler ya
pılmış; Hükümet, bu düzenlemelerde, ilave yetki ihtiyacı duymuş. Hükümet de diyor ki "bizim, bu 
kamu taşınmazlarını satabilmek için, şöyle bir yetkiye ihtiyacımız var." Hükümetin, kamu taşın-
mazlarıyla ilgili tek maddelik bir tasarısı geliyor, bu Parlamentodan böyle bir talebi oluyor; değil 
mi ki, Hükümet kaynak arayışı içerisinde... Türkiye'de yüzde 100'lere oturmuş bir enflasyon, 11 
katrilyon lirayıgeçmiş olan borç toplamı, 11 milyonu aşmış işsiz, aç, sefil insan kitleleri meydana 
gelmiş; bu insanların derdine çare bulmak isteyen bir Hükümetin 1 maddelik talebini, biz. Parla
mento olarak yerine getirmeyelim mi?.. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) - Daha evvel karşıydınız!.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli konuşmacılar beni anlayışla kabul etsinler; elbette. 

biz, ihtiyaç halinde ilk defa olağanüstü toplantı yapan gruplar veyahut da Hükümet değiliz. Geçmiş 
yılları çok iyi bilen arkadaşlarımız 19 uncu Dönemi hatırlarlar; yaz dönemi, uzun müddet çalıştığı-, 
mız günler oldu. Parlamentonun tatil süresi bu kadar uzun değildi; son yapılan anayasa değişikli
ğiyle, ilave bir ay daha tatil süresi getirildi. Bu Parlamento, bu kararı alırken, biz, o zaman. yine. 
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bu kürsüden "tatil süresinin uzun olması, bu memleketin şartlarına uygun değil" dedik; ama, bize 
rağmen, bu, kabul edildi. 

YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) - Yetki yasasına da karşıydınız o zaman. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Efendim, bakınız, gündemde olan ve istenilen birkaç hususu 
yerine getirmek için, Parlamentonun cumartesi ve pazar günleri de çalışmasını istiyoruz; yoksa, bu
nun, sistemi dejenere etmekle hiçbir alakası söz konusu değil. 

Sonra* değerli Hocam, saygı duyduğum Hocam, aslında, öneri değil, önerinin dışında giindem-
dışı bir konuşma yaptı; sadece ve sadece, bir milletvekilimizin kişisel eylemini burada gündeme ge
tirdi. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Yalan mı?.. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Medyada çıkmış olan konularla ilgili, mutlaka, muhatap olan 
arkadaşımızın bir açıklaması olacaktır; ancak, unutulmasın ki... 

AYHAN FIRAT (Malatya) - Olmaz... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bakınız, arkadaşlar, ben, gündemin dışına çıkmak istemiyo

rum, gündemde olmayan bir meselenin burada konuşulmasının uygun olmadığını ifade etmek isti
yorum. 

AHMET KABİL (Rize) - O zaman, ne işi vardı orada?! Milletvekili sıfatını oraya taşıyamaz. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Efendim, şu anda, Parlamento, normal çalışma ortamındadır. 
Bu Parlamento, olağanüstü toplantı yapmış, o görevini yerine getirmiş ve çalışma kararı almıştır. 
Alınmış olan bu karara uymak mecburiyetindeyiz; Genel Kurul bu karan vermiştir; iştirak etmeyen 
arkadaşlarımızın, devam etmeyen milletvekillerimizin bu tutumları kendilerini ilgilendirir. Biz, 
Parlamento olarak, bu millete hizmet için getirilen yasaların burada konuşulmasını, görüşülmesini, 
kanunlaşmasını istiyoruz ve bunun için de çalışacağız. (RP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, yine ifade edildiği için ifade etmek zarureti vardır; bu Parlamentodan geç
miş olan hiçbir yasa Anayasaya aykırı değildir. Şayet aykırı ise, bunları inceleyen kurumlar var. Si
zin, Anayasaya aykırı iddiasıyla müracaat ettiğiniz konular, şayet Anayasa Mahkemesince de uy
gun görülürse, biz burada aynı yasaları tekrar görüşürüz. Sizin müracaat etmiş olmanız, onun ille 
de Anayasaya aykırılığını mahkûm etmez, zorunlu kılmaz efendim; onu da açık ve net konuşmak 
istiyorum. v 

Değerli arkadaşlar, son olarak şunu söylemek istiyorum: Biz, gündemde 4 tane konunun daha 
görüşülüp, bu Parlamentonun bu süre içerisinde bu çalışmaları sona erdirmesini talep ediyoruz, is
tiyoruz, öneriyoruz. Ümit ederiz ki, arkadaşlarımız da anlayışla görür, kabul eder ve buraya çıkar... 
Kati surette, bizim, iktidar olarak, iktidar mensubu milletvekilleri olarak ve Grup olarak, muhale
fetin sesini kısmak gibi bir düşüncemiz söz konusu değildir. 

HASAN GÜLAY (Manisa) - Gücünüz yetmezki. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Her zaman için bu kürsü hürdür, her türlü konuşma hakkını 

kullanmaktasınız, hatta biz'konuşmalarınızdan istifade ediyoruz. Dün çıkarılan bir tasan, hiçbir 
kimsenin hakkını, konulmuş olan bir hakkı gasp noktasında değildir. Ne zorunlu tasarruf konusun
da -bunlar çarpıtılmasın- ne olağanüstü hal konusunda ne de burada görüşülüp geçen diğer yasalar
da, gayri insanî bir konu gündeme getirilmemiştir, yasaklayıcı bir hüküm getirilmemiştir. 

Sonra, değerli arkadaşlar, burada konuşma yapan değerli milletvekili arkadaşlarımız ve sözcü
lerimize de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu anda bizim gündeme getirip konuştuğumuz,' ka-
nımlaştırdığımız ve kanunlaştırma gayretinde olduğumuz bütün tasarı ve tekliflerle ilgili, geçmiş 
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hükümetlerin bu Parlamentonun gündeminde teklifleri vardır. Şayet, Oya Hanım geçmişe döner bir 
bakarsa, tetkik buyururlarsa, bu tekliflerin yapılıp yapılmadığını, o hükümetler döneminde burada 
gündemde olup olmadığını da görebilirler. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Lehinde, Sayın Başesgioğlu; buyurun. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; grup önerisi 

üzerinde, şahsım adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 
Biraz evvel burada okunan grup önerisinde bahsedilen çalışma sürelerinin uzatılması konusun

da bizim bir itirazımız yok. Madem Meclis, bir konuya ilişkin olarak, olağanüstü toplantıya çağrıl
mıştır... Gerçi, bunu müteakiben yapılan Danışma Kurulu toplantılarında, artık olağanüstü toplan
tı esprisi ortadan kalkmıştır; ama, Anavatan Partisi olarak, o partinin bir üyesi olarak, ülkemizin 
çok güncel sorunlarının, acil sorunlarının bulunduğuna ve bu sorunların Mecliste tartışılmasının 
yararına inanıyoruz. Dolayısıyla, bir gün, iki gün veyahut da 48 saat, Meclis İçtüzüğünün elverdi
ği ölçüde, bu çalışma süreleri içerisinde Meclisin çalışma yapmasına karşı bir tavrımız yok; ancak, 
bunu söylerken şunu da ifade etmemiz gerekiyor: 54 üncü Hükümet, işin siyasî prim yapan konu
larını Meclise hiç getirmeden rahatlıkla açıklıyor; fındık taban fiyatı veriyor, bunu rahatlıkla açık
lıyor; zam yapıyor, bunu rahatlıkla açıklıyor; yani, toplumda siyasî prim yapacak ne varsa bunları 
rahatlıkla açıklıyor; ama, işin külfetini, işin zahmetini Türkiye Büyük Millet Meclisine yıkıyor. İti
razımız bu noktada. 

Değerli milletvekilleri, bir de, Hükümetin öncelikleri konusunda itirazımız var. Napolyon gi
bi "para, Para> Pai"a." Hükümetin, paranın dışında bir kaygısı yok. 

CAFER GÜNEŞ (Kırşehir) - Sayenizde... 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - Oysa, bu ülkenin, bu toplumun, öncelikli çok sorun

ları var. Biraz evvel bu kürsüde bahsedildi; bir değerli milletvekili arkadaşımız, sırf insanî kaygı
larla, oradaki askerlerin durumuyla ilgili bir ziyaret yaptı; ama, bu ziyarette, maalesef, bölücü te
rör örgütünün oyununa kurban gitti ve bu örgütün propagandasını bütün dünyaya duyurmaya bil
vesile teşkil etti. Bu, bir ciddî konudur. 

Aslında, bu olayları, Türkiye'nin üniter yapısı içerisinde, Türkiye'nin bölünmezliği içerisinde 
enine boyuna tartışmamız lazım. İşte, Parlamentonun öncelik vereceği konulardan biri bu. 

Sadece bölücü terör örgütü insanları esir almıyor; ülkemizde de insanlar esir alınıyor, hem de 
ölüleri esir alınıyor. Dün akşam bir hemşerim aradı. Çocuğunu bir üniversite hastanesine getirmiş. 
çocuk orada vefat etmiş. 25 milyon lira temin edemediği için cenazesi şu anda orada tutuluyor. Bu 
sağlık problemini, hiçbir devri, hiçbir yönetimi sorgulamak için söylemiyorum; ama, ülkemizin ve 
toplumumuzun acı gerçeğidir. Bu konuyu, hep birlikte, öncelik vererek, bu Parlamento tartışmak 
zorundadır. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Doğrudur; bir genel görüşme yapalım. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) -Trafik yasa tasarısı sevk edildi. Şu süre içerisinde bu 

trafik yasasını biz bu Parlamentodan çıkarabilirdik; ama, maalesef, Hükümetimizin parasal konu
lar dışında bir önceliği yok. Eğer, bu Parlamentoyu çalıştıracaksanız, önceliklerimizi yeniden göz
den geçirmek zorundayız. Bu toplumun kanayan yaralarını, burada, Parlamento olarak gözden ge
çirmek zorundayız ve inşallah, 1 Ekim'de yeni yasama yılı açıldığında, Parlamentomuzun, toplu
mumuzun kanayan bu yaralarına öncelik vererek, bu sorunları bir an önce halletmek için, tüm 
Parlamento olarak, bir gayret içerisinde olacağı temennisiyle Yüce Heyete saygılar sunuyorum. 
(ANAP, RP ve DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, öneri üzerindeki söz talepleri karşılanmıştır. 

Şimdi, öneriyi maddeler halinde okutup, ayrı ayrı oylayacağım. 
İSMAİL SAFA GİRAY (Balıkesir) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

İSMAİL SAFA GİRAY (Balıkesir) - Karar yetersayısı aramanızı istiyorum. 

BAŞKAN - Peki efendim, karar yetersayısı arayacağım. 

Öneriler: 
1. 30.8.1996 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 94 sıra sayılı Esnaf ve 

Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 48 saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriy
le Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 3 üncü sırasına; aynı tarihli gelen kâğıtlarda yayım
lanan ve bastırılıp dağıtılan 95 sıra sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mallarının Sa
tışı Hakkında Kanun Tasarısının da 48 saat geçmeden 4 üncü sırasına alınması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir. 
Önerinin 2 nci maddesini okutuyorum: 

2. Genel Kurulun 31.8.1996 Cumartesi ve 1.9.1996 Pazar günleri de 13.00-19.00 ve 20.00-
24.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi ve bu günlerde de kanun tasarı ve tekliflerinin gö
rüşülmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3. İskân Kanunu ile Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair Kanunda Deği

şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, Başkanlıkça havale edildiği Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm Komisyonundaki görüşmelerine 48 saat geçmeden başlanmasının, İçtüzüğün 36 ncı 
maddesine göre Komisyona tavsiye edilmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmına geçiyoruz. 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/ . - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İliş
kin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/215) (S. Sayısı: 23) 

BAŞKAN - 1 inci sırada yer alan, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporunun müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

. Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

2. - Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 
3996 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/501) (S. Sayısı: 93) (I) 

(I) 93 S. Sayılı Basmayazı 29.8.1996 tarihli 90 ıııcı Birleşim Tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündemin 2 nci sırasında yer alan, Bazı Yatırım ve Hizmet

lerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakeresine kal
dığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon yerinde. 

Hükümet?.. Burada. 

Geçen birleşimde tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış ve maddelerine geçil
mesi kabul edilmişti. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin 
Yap - İşlet - Devret Modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
MADDE 1. -8.6.1994 tarih ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Mo

deli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 
Madde 11. - Bu Kanunun 4 üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu Ka

rarında belirlenen esas ve usuller uyarınca aktedilen sözleşmeler gereği, yap-işlet-devret modeli 
çerçevesindeki yatırım projeleri için idare adına sermaye şirketleri ya da yabancı şirketlere, kamu 
kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklarının ve mahallî idarelerin satın alacakları mal ve hizmet 
bedelleri ile kamu kuruluşlarınca, bu şirketlere taahhüt edilmiş üretim girdilerinin temin edileme
mesi halinde ilgili sözleşme çerçevesinde ortaya çıkabilecek ödeme yükümlülükleri için garanti 
vermeye, bu çerçevede malî yükümlülük altına giren fonlar lehine garanti vermeye, gerektiğinde, 
proje ile ilgili anlaşmalardaki koşullar çerçevesinde köprü krediler sağlanmasına veya sağlanacak 
bu krediler için geri ödeme garantisi vermeye ve yap-işlet-devret modeline dayanan tesisin ve/ve
ya şirket hisselerinin söz konusu projelere ilişkin anlaşmalardaki koşullara uygun olarak satın alın
ması halinde de dış kredi borçlarını yüklenecek kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklarının 
ve mahallî idarelerin lehine, finansör kuruluşlara garanti vermeye ve garanti koşullarını belirleme
ye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan yetkilidir. 

BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri, 1 inci madde üzerinde gruplar adına Demokratik Sol Parti 
ve Cumhuriyet Halk Partisi Grupları söz istemişlerdir. 

Şimdi, gruplar adına konuşmalara başlıyoruz. 
İlk olarak, Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın Tamer Kanber; buyurun efendim. 
Sayın Kanber süreniz 10 dakikadır. 
DSP GRUBU ADINA TAMER KANBER (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; 30 Ağustos Zafer Bayramının 74 üncü yıldönümü dolayısıyla, başta Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
değerli mensupları ve aileleri olmak üzere, tüm ulusumuzun zafer bayramlarını içtenlikle kutlar, bu 
büyük zaferi armağan eden Ulu Önder Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anar, ga
zilerimize ve Yüce Türk Milletine şükranlarımızı sunarım. (DSP sıralarından alkışlar) 

Günümüzde metro, su ve kanalizasyon şebekeleri gibi altyapı hizmetlerinin maliyeti, teknolo
jideki gelişmelerden ve tüketicilerin daha iyi hizmet talebi konusundaki beklentilerinden ötürü son 
derece yükselmiştir. Belediyelerin bütçeleri, bu tür yatırım harcamalarının finansmanı için yeterli 
olmamaktadır. 

Ancak, günümüz toplumunun bu tür hizmetlere olan talebi oldukça yoğundur. Bu durumda, be
lediye bütçelerini bu tür harcamaların ağırlığından kurtarıp altyapı hizmetlerini etkin bir biçimde 
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gerçekleştirmelerine imkân sağlayacak yap-işlet-devret modelinin bu idarelere de uygulanmasına 
imkân verecek yasal düzenlemelerin yapılması gerekir. 

Ancak, bu konuda yapılacak yasal düzenlemenin, önceden gerçekleştirilecek çok ciddî ve kap
samlı bir araştırmaya dayandırılması gerekir. Aksi halde, ilke olarak kanunda öngörülecek bir yön
temin uygulamaya intikal ettirilebilmesi, intikal ettirilebilse dahi olumlu bir sonuç alınabilmesi 
mümkün olmaz. 

Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz yasa tasarısı, ülkemizde yap-işlet-devret mo
deli çerçevesinde yatırım yapacak yabancı girişimcilere verilecek garantilerin kapsamını düzenle
mektedir. Bu tasarı üzerinde sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için, önce bazı tespitler yapmak 
uygun olacaktır. 

Ülkemizde her yıl, ilkokulu bitirmek, 12 yaşına girmek veya öğrenimin diğer aşamalarını bi
tirmek suretiyle, 1,2 milyon gencimiz işgücüne katılmaktadır. Ülkemizde işsizliği mevcut düzeyin
de tutabilmek için, her yıl, bu kadar kişiye iş olanağı yaratmak zorundayız. Bu boyutta iş yaratmak 
için yapılacak yatırımları finanse edecek yurtiçi tasarrufumuz yoktur; bu noksanı, yabancı tasarruf
ları kullanarak kapatmak zorunluluğu vardır. Yabancı tasarruflar ülkemize iki şekilde gelebilir: 
Borç veya yatırımcı yabancı sermaye olarak; her ikisine de ülkemizin gereksinimi vardır; bunları 
akılcı şekilde ve ülke çıkarları doğrultusunda kullanmak gerekir. 

Yabancı sermaye, gideceği ülkede ne arar: 

1. Siyasî istikrar, 

2. Hukuk devleti kurumlarının varlığını ve işlerliğini, 

3. Pazar ekonomisi kurallarının sağlık derecesini, 

4. Makrockonomik istikrarın sürekliliğini ve işgücünün vasıflı olmasını. 

Bunlar, bir ülkede yeterli düzeyde değilse, yabancı sermaye, çeşitli garantiler talep eder. 

Hükümetler, yıllardır, yukarıda sayılan nitelikleri ülkemize kazandırmakta başarılı olamadık
ları için, yabancı sermaye, kendi ülkesinde sahip olmadığı, olmayı aklından geçirmeyeceği ayrıca
lık ve garantileri bizden istemeye başlamıştır. İşte, önümüzdeki tasarı, böyle ayrıcalıkları yabancı
lara tanımayı amaçlamaktadır. 

Şimdi, verilmek istenen ayrıcalıklardan bir örnek vermek isterim: 1 inci maddede "üretim gir
dilerinin temin edilememesi halinde ilgili sözleşme çerçevesinde ortaya çıkabilecek ödeme yüküm
lülükleri için garanti vermeye" hükmü yer almıştır. Bunun anlamı nedir: Doğalgaz çevrim santralı 
kuranlara BOTAŞ'ın gaz verememesi halinde, bunun yabancı sermayeye yol açacağı tüm zararları 
Hazine garanti edecektir. Türkiye'de birçok sanayi kuruluşu ve konut, doğalgazı kullanacak şekil
de yatırım yapmıştır. Bunlardan hiçbirisine, Hazine, gazın kesilmesine karşı garanti vermemiştir. 
Devlet, vatandaşına vermediği garantiyi yabancıya vermektedir. Bu, ülkesinde vatandaşı ikinci sı
nıf yapan bir düzenlemedir. Bunun adı, tarih kitaplarının yazdığı gibi, kapitülasyondur. 

Varsayalım ki, Rusya, şu veya bu nedenle, ülkemize doğalgaz şevkini yüzde 20 ölçüsünde dü
şürdü. Bu durumda, BOTAŞ, çevrim santralı yatırımcısının gazını azaltırsa, Hazine tazminat Öde
mek zorunda kalacaktır. O zaman, bu tazminatı ödememek için, hükümet, BOTAŞ'a, diğer kurum
ların gazını kesme emrini mi verecektir? Böyle bir talimat verilirse, Türk girişimcisi, kendi hükü
meti tarafından cezalandırılmış olmayacak mıdır? 

Hükümet diyebilir ki, bu tür garantileri vermezsek, yabancı sermaye gelmiyor; dünyada, ya
bancı sermaye çekmek ve dışborç almak için yarışan 140 ilâ 160 arasında devlet var; onlar bu ga
rantileri veriyor, biz de vermeye mecburuz... Hayır, mecbur değiliz. 
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Dünyada kalkınma ve çağı yakalama yarışındaki ülkeler iki ayrı kulvarda koşmaktadır. Birin

ci kulvarda koşanlar, başlangıçta da vurguladığım üzere, siyasî istikrarını sağlayıp sürdürebileceği
ni kanıtlayanlar; hukuk devletini kurumsallaştırabilenler; pazar ekonomisini ve toplumda gelir da
ğılımını sağlıklı bir yapıya kavuşturarak toplumsal barışı sağlayabilenler; makroekonomik istikra
rı sürekli kılacak politikaları kararlı biçimde uygulayacaklarını kanıtlayabilenler ve insanına yatı
rım yapanlar... İşte, bu kulvarda koşanlardan, yabancı yatırımcılar özel ayrıcalıklar istemezler ve 
bu ülkeler, geri kalmışlık çemberini süratle kırarlar. 

İkinci kulvarda koşan ülkeler ise, hukuk devleti olmanın gereklerini savsaklayanlar, borç-ala-
cak ilişkilerini çek-senet mafyasına havale edenler ve politikacıları, kendi ülkeleri dışında yatırım 
yapanlardır. (DSP sıralarından alkışlar) İşte, bu kulvarda koşan ülkelerden de, herkes, her türlü ga
rantiyi talep etme hakkını kendinde görür. 

BAŞKAN - Sayın Kanber 2 dakikanız var. 
TAMER KANBER (Devamla) -Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlar, Türkiye kritik bir yol ayırımındadır; artık, daha fazla gecikmeden, birinci 

kulvarda koşma kararını almalı ve gereklerini de yerine getirmelidir. Bu gerekler de, bu tür yasa
larla yerine getirilemez. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kanber. 
Madde üzerinde, gruplar adına ikinci konuşmacı Sayın Algan Hacaloğlu; buyurun efendim. 

(CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Hacaloğlu, süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşla

rım; 93 sıra sayılı yasa tasarısının 1 inci maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini 
dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum. 

30 Ağustos gibi çok anlamlı bir günde, dilerdik ki, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak ar
zu ederdik ki, burada, gerçekten, ülkemizin sorunlarını çözmeye, ülkemizin üzerinde ciddî bir yük 
haline gelmiş bulunan konular, insanlarımızın ve ülkemizin sırtından kaldırmaya yönelik konular 
ele alınsın, çözüme kavuşturulsun. Ülkemizin en temel iki sorunu olan enflasyon ve içbarıştaki ka
namaya çözüm getirilsin; ama, görülmektedir ki, Hükümeti oluşturmakta olan -Refah Partisi ve 
Doğru Yol Partisi- partiler, son 15 yıldır sağ siyasetçilerin uyguladıkları gibi, sadece avutmaya yö
nelik, günü geçiştirmeye yönelik uygulamalar ve tasarılar peşindeler. 

Ülkemiz, 65 milyonluk nüfusuyla, Avrupa'nın, doyuma ulaşmamış, gelişmeye en açık içpaza-
rına sahip olan bir ülkesidir. Türkiye, 2000'li yıllara girerken, limanlarıyla, demiryollarıyla, içme-
suyu şebekeleriyle ve giderek daha tıkanan bir noktaya gelmekte olan enerji sistemiyle, yetersizlik
ler içinde olan bir ülkedir. Türkiye, çağdaş sosyal altyapısını, ekonomisinin gereksinimi olan çağ
daş ileri teknolojide altyapısını yeterince geliştirememiş bir ülkedir. Neden; çünkü, Türkiye, son 15 
yıldır yatırım yapmayan, birikimlerini, rant ekonomisi kulvarlarında, toplumun ezilen kesimleri 
için, emekçileri için, gerçek anlamda yatırım yapmak isteyen sanayicileri için değil, bir avuç çıkar
cılar, bir avuç rantiyeciler için kullanan, olanakları onlara açan bir sağ siyasetin kuşatması altına 
girmiştir. 

80'li yılların ortasında, sözde, sorunlara çözüm olacak diye gündeme getirilen yap-işlet-dev-
ret modeli, özünde, Türkiye'nin tıkanan sistemine sadece dışarıdaki kaynakların, kişilerin çözüm 
bulacağı; çözümün Türkiye'nin içinde değil, çözümün Türkiye'nin kaynaklarını geliştirmede, Türki
ye'nin beşerî gücünü harekete geçirmede değil, dışarıdan gelebilecek destekle ayağa kalkabileceğine 
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inanan çarpık, sakat anlayışın uzantısında geliştirilen bazı hayalî modellerden, ayağı yere basma
yan bazı çözüm önerilerinden biri olarak gündeme gelen yap-işlct-devret, bugün, altı—sekiz yıllık 
uygulamasında mesafe katedemeyince, ödün üstüne ödüne rağmen sistem işlemeyince, acaba, bu
gün, bir miktar daha boyun eğip, bir miktar daha avuç açıp, ek ödünlerle, ek güvencelerle dışarı
dan bize destek sağlanabilinir mi anlayışıyla bu tasarı gündeme getirilmiştir. 

Öncelikle, bunu içimize sindirmemiz mümkün değil. Neden değil; biz, bazı iddialarla yola çık
mak zorundayız. Batı Avrupa Birliğini hedef alan, dünyaya açılmayı, ileri teknolojide rekabetçi pa
zar ekonomileriyle kucaklaşmayi temel alan bir ülke, bir demokrasi ülkesi, kuralları da ona göre 
oynamak zorundadır. Ne yazık ki, Türkiye'de, liberal siyasetin mihrakında, kulvarında gelişen, gc^ 
liştiğini iddia eden siyasî partiler, liberalizmi ne ekonomide ne siyasetin uygulanmasında ne de
mokrasinin geliştirilmesinde ne de, ne yazık ki, laik cumhuriyetin temel kurum ve kurallarını ya
şama geçirmede yeterli özen ve Batılı anlayış içinde değiller. 

Burada, bu madde çerçevesinde getirilmiş olan öneri; yani, kamu kurum ve kuruluşlarıyla bağ
lı ortaklıklarının ve mahallî idarelerin satın alacakları mal ve hizmet bedelleri ile kamu kuruluşla
rınca bu şirketlere taahhüt edilmiş üretim girdilerinin temin edilmemesi halinde ortaya çıkabilecek 
ödeme yükümlülükleri için devleti garanti vermeye yönelten anlayış uygulamaya konulsa, zanne
diyor musunuz ki, Türkiye, içinde bulunduğu yatırımsızlık, dış- borç, yüksek enflasyon, rekor dü
zeyde işsizlik ve eşitsizlik ortamından kurtulup reel ekonomiyi ayağa kaldıracak ve sanayileşme 
sürecinde bilgi toplumuyla kucaklaşmada yol alacak; bu mümkün değil. Neden değil; çünkü, ülke
yi yöneten anlayış çarpık; ülkeyi yönetmekte olan anlayış, günü gün etmek, sadece köşeyi dönme 
anlayışı etrafında odaklanmış olan birikimlere omuz vermek ve Türkiye'nin birikimlerini gözardı 
etmektir. 

Daha önemlisi, gelişmenin, tüm yapılanmaların, ancak gerçek bir demokrasi ortamında, ger
çek bir hukuk düzeni içinde, her boyutuyla gerçek anlamda -siyasal, ekonomik- istikrara kavuşmuş 
bir Türkiye düzeninde mümkün olabileceğini içimize sindirmek... Eğer, sizde bu anlayış yoksa; is
tediğiniz kadar dış dünyaya ödün veriniz, Türkiye'ye yabancı sermaye gelmez. Yıllardır açık eko
nomi diyoruz; 24 Ocak 1980'den günümüze 16 yıl geçti, yabancı sermaye niye gelmiyor? Tüm ku
ralları koydunuz, liberal ekonominin, iktisat anlayışının bütün unsurlarını devreye soktunuz. Hayır 
sokmadınız; çünkü, bizim pazar ekonomimiz, gerçek anlamda, bir rekabet ekonomisi değil. Eko
nomimizin hukuk temeli zayıf; ekonomimizde, gerçek anlamda müteşebbislerin, o Batılı monopo-
list, oligopolist yapılanmaların denetim altına alındığı serbest rekabet ortamı yok. 

Değerli arkadaşlarım, o nedenle, bu maddeyle getirilmekte olan güvenceler, bir teslimiyetin, 
bir yetersizliğin ifadesidir. 

BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, son dakikanız. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Burada, bu madde çerçevesi içinde, bu konuda, garan

ti koşullarını belirlemeye Hazinenin bağlı olduğu bakanlığın bakanını yetkili kılmak ise, açıkça, bir 
hukuk düzeninde, bir anayasal düzende olamayacak plan yasama yetkisinin yürütmenin bir organı
na devredildiği bir sakat anlayış. Bu, açıkça, Anayasaya aykırı bir anlayış. Siz, ileriye yönelik ola
rak, kendi kuralını koy ve ona göre yönlendir anlayışıyla bu düzenlemeleri yapamazsınız... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN -Sayın Hacaloğlu, eksüreniz 1 dakikadır. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Eğer, bir güvence veriyorsanız, o güvencenin kuralları

nı yasaya koymak veyahut da o güvence veya o konuda gerekli yönetmenliklerin çıkartılmasını ya
sayla belirlemek zorundasınız. Bu yetkiyi, kamu yönetiminin, yürütmenin bir alanında görevli bir 
bakanına vererek uygulamaya koyamazsınız. Bu, açıkça Anayasa aykırı bir uygulama olur. 
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Değerli arkadaşlarım, bu ve diğer yasalar, açıkça, Refah-Doğru Yol İktidarının, daha oluşu

munun ikinci ayında tükenmişliğinin bir göstergesidir. Bu duygularla, hepinize saygılarımı sunu
yorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 
Madde üzerinde gruplar adına üçüncü konuşmayı, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Yıldı

rım Aktürk yapacaklardır; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Aktürk, süreniz 10 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; 3996 sayılı yap-işlet-devret modeli çerçevesindeki yatırımlarla ilgili yasada değişiklik yapılma
sına ilişkin yasa tasarısının 1 inci maddesi üzerinde ANAP Grubunun görüşlerini açıklamak üzere 
söz aldım. 

Dün, genel müzakereler çerçevesinde işaret ettiğimiz üzere, ülkede eğer kredibilite yoksa, bu, 
açıkça, ödeyeceğimiz risk primine tesir eder; ancak, bu yatırımları, yap-işlet-devret çerçevesinde 
yapmak üzere yola koyulduğumuzda -yine dün verdiğimiz bir mesaj- bu yatırımı, kendi özyatırı-
mımız gibi düşünmeliyiz ve bu projeyle ilgili her hususta, yüklenici firmaya, konsorsiyuma yar
dımcı olmalıyız ki, maliyetler düşsün. Aksi takdirde, fatura bizim karşımıza geliyor ve biz onu faz
lasıyla ödüyoruz. 

Dün, İktidar Partisine mensup görüşler, bu maddenin özellikle kombine çevrim gaz santralla-
rı projeleri için, derhal yürürlüğe konulmak üzere aciliyet gösterdiğini işaret ettiler. Hakikaten, 
Marmara Ereğli'sinde 500 megavatlık ve yine (Tekirdağ) Trakya'da 500 megavatlık santral müza
kereleri yıllardır sürdürülüyor. Aslında, acı bir gerçek; bu müzakerelere ilk başlayan firma, burada 
müzakereleri hâlâ sürdüreduruyor; fakat, Portekiz'e gidip yatırımını yaptı, işletmeye aldı ve bugün, 
elektrik üretiyor. Burada yıllar alan müzakere süreci, sadece kuruluş masraflarını artırıyor, finan-
sal giderleri artırıyor ve sonunda -eğer biz el sıkışacaksak- bu faturayı bir türlü karşılamak duru
munda kalıyoruz. 

Gaz santralları için düşünüldüğüne göre, gaz konusuna girmekte yarar var. Aslında, kamuoyu
nun da dikkatine sunulduğu üzere, Sovyetler Birliğinden almak üzere yaptığımız anlaşma, tam ye-, 
rine getirilemiyor ve giderek de bazı güçlükler olması söz konusu. Şöyle ki, Rusya'nın -ekonomik 
bakımdan güçlendikçe- bu gaza, kendi iç ekonomisinde ihtiyacı olacaktır. Uzun vadeli bir strateji 
olarak bakarsak, Rusya, vaat ettiği ölçülerde gaz ihraç eden bir ülke ol anlayabilecektir 10 sene zar
fında. Dolayısıyla, bizim, stratejik olarak, mutlaka, doğu coğrafyamızda -daha evvel Türkmenis
tan'dan bahsedilmişti- Suriye, Irak, İran ile ilişkilerde, mümkün olduğu kadar, petrol ticaretine ben
zer bir şekilde sürdürülecek karşılıklı menfaat ilişkilerini düzenleyerek -hangisinden alabiliyorsak, 
hatta hepsinden- çeşitli anlaşmalara girmemizde yarar vardır. İran ile Sayın Başbakanımızın heyet 
görüşmelerinden haberdarız. Suriye -eğer bu işe yanaşırsa- daha ehven bir kaynaktır; sebebi, kul
lanışı olmayan 1 000- 1 200 kilometre gibi bir boru hattının döşenmesi maliyetinden kurtuluruz. 
Suriye'den alınacak gaz, direkt Çukurova'da bir gride hitap eder. Aynı şekilde, Irak'tan da gaz al
ma konusunda müzakerelerimizi sürdürmeliyiz. Bunlardan mutlaka birini veya birkaçını gerçekleş
tirmemiz lazım. Bunun ötesinde de, enerji ithalatımız devam edeceğine göre girdi olarak, sıvılaştı
rılmış terminal yatırımlarını da, yine, öncelikle ele almak durumundayız. Bütün bu yollan deneme
li, geliştirmeliyiz; kendi millî imkânlarımızla, kendi bütçemizle veya kendi borçlanma durumları
mızla veyahut da yabancı şirketlerin, kombinezonların getirdikleri teklifleri güzel bir şekilde değer
lendirerek, geliştirerek. 

Biz, Anavatan Partisi Grubu olarak -dün de işaret ettim- yabancı sermayeye de olumlu bakı
yoruz; yap-işlet-devlet modelinin de, köklü ve tam çözüm olmasa bile, çıkış yollarından bir tanesi 
olduğunu düşünüyoruz ve genelinde, bu projelere destek olmak istiyoruz. 
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Ancak, gaz santralı projeleri konu edildiği için, bir hakikati dikkatinize getirmek istiyorum: 

Dün, işaret edildi; Marmara Ereğlisi'ndc 500 megavatlık bir santral için, 600 milyon dolarlık bir an
laşma yapıldı, hatta temeli atıldı. 1 350 megavatlık Bursa Kombine Çevrim Doğalgaz Santralı, he
men hemen aynı fiyata, direkt finansman yoluyla yapılıyor. Burada, neredeyse iki-ikibuçuk misli 
bir pahalılık söz konusu; ama, abartmış olmayayım, bu pahalılık unsurunun bir kısmı, yatırım dö
nemi faizleri gibi, izah edilebilir, giderlerle açıklanabilir; ancak, yap-işlet-devret modeli, kendi içe
risinde finansörlerin kendilerini emniyete almak istemelerinden kaynaklanan bir şekilde, ciddî bir 
ilave maliyet külfeti getirir. Niçin; altı ay sonra alacakları taksitleri bile, aserovv account denen sağ
lam hesaplarda görmek isterler; bunun için paranız vardır, kullanamazsınız; ama, onun faizini öder
siniz ve genellikle, şirketlerin sermaye diye getirdikleri para -dün de işaret ettim- yüzde 20-25 ge
liri sağlaması düşünülen bir kaynak olarak getirilmiştir; böyle bir şeye, fazla gönüllü değillerdir. 
Aslında, konsorsiyum ortaklarının arkasında büyük şirketler var; ama, buraya getirdikleri parayla 
sınırlı bir yükümlülük almak isterler. Dolayısıyla, belli bir çerçevede, sınırlı bir şekilde hazine ga
rantisi vermek, özellikle, Dünya Bankası, Japon Eximbank ve Amerikan Eximbank'ın yıllar süren 
müzakerelerinden sonra geldikleri bir noktadır ve bütün dünyadaki tatbikatlarda, sınırlı bir fallback 
denilen, en zor şartlarda, bir hükümet garantisi söz konusudur. Bu, mücbir sebep kurallarının çer
çevesini hassas olarak çizmeye bağlıdır. Bir harp hali, müteşebbis grubun elinde olmayan olağa
nüstü nedenlerle hükümete rücu edilebilecek bir makul imkân çıkarabilir; fakat, burada, çok hassas 
olmak lazım. Bir iki arkadaşımızın da işaret ettiği gibi, eğer bu çerçeve çok large çizilirse, zaten 
pahalı olarak yapılan bir sözleşmede, bir de yüklenici firmayı aşırı rahatlatıp, işleri aksatsa da, ha
zinenin bu külfeti üstlenmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalırız. Onun için, özellikle, mücbir se
bep maddesinin, -sözleşmelerde, force majör maddesi denilen maddenin- çok dikkatli dizayn edil
mesi ve müzakere edilmesi gerekmektedir. 

Hadise bu kadar hassas olduğu için, madde metninde, her ne kadar "garanti koşullarını belir
lemeye -en son lafız olarak- Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan yetkilidir" deniliyor ise de, 
Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerimiz esnasında ittifakla aldığımız bir kararla, Başkan
lık Divanına, burada, bu yetkinin "Yüksek Planlama Kurulunun görüşü alındıktan sonra, hazineden 
sorumlu bakan yetkili bakandır. Bu garantiyi imza etsin" şeklinde geliştirilmesini istirham etmiş
tik; ancak, ne yazık ki, üzülerek söylemek durumundayım, herhangi bir değişiklik yapılmadan, me
tin, orijinal şekliyle karşımıza gelmiş durumdadır. Bu anlamda, işaret ettiğim üzere, maliyeti yük
sek bir çözümdür. Özellikle kombine çevrim gaz santralları için; çünkü, bunları, bir Hamitabat'ta, 
bir Ambarlı'da rahatlıkla direkt finansman usulüyle yaptık ve herhangi bir teknolojik problem de 
çıkmadı. 

Onun için, yine âcizane tavsiyemiz, BOT (yap-işlet-devret) modelinin daha karmaşık projele
re uygulanmasıdır. Mesela, bir İstanbul Havaalanı Terminali, bir İzmit Körfez geçişi veya çözü
münden endişe ettiğimiz, teknolojik olarak yeterli bulmadığımız bir nükleer santral projesi, yükle
niciye bırakırsak, bizim de yönetici olarak rahat edebileceğimiz projelerdir. Burada, eğer ilave bir 
maliyet söz konusuysa, bunu vermekte de bir sakınca yoktur; çünkü, kendimiz yapmaya kalksak, 
bunu çok daha pahalıya... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aktürk, 1 dakikalık eksüre var. 
YILDIRIM AKTÜRK (Devamla) - Bu tip karmaşık projeleri, kendimiz yüklenici olarak gö

türmeye kalksak, idare olarak, direkt finansman metoduyla, zamanında bitiremiyoruz, tıkanıyoruz, 
veriminde düşüklük söz konusu oluyor, işletmesinde problemler çıkıyor. Onun için, daha karma
şık, karışık projelerde güzel bir metottur; çok basit -biraz evvel işaret ettim- neredeyse portatif 
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denebilecek paket santrallarda, gaz santrallarında, biz, direkt finansmanla yaparsak daha kârlı çıka
rız. Bunu yapıp, ondan sonra işletmeyi özelleştirmek daha sağlıklı bir yoldur; ancak, burada, Yük
sek Planlama Kurulunun görüşü alınarak mücbir sebep çerçevesinin çizilmesinde yarar olduğunu 
arz ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aktürk. 

Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 

Sayın Komisyon, sizin?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İ. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan, 
çok kısa bir izahat vermek istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun." 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İ. ERTAN YÜLEK (Adana) - Esasında, şu an

da müzekeresi yapılmakta olan 1 inci madde, 1994 yılında kabul edilen ve 1995 yılında yürürlüğe 
giren 1995 Malî Yılı Bütçe Kanununda 36 ncı maddenin (0 bendi olarak yer almıştır ve bu sene 
müzakeresi yapılıp, yine bu yıl içerisinde yürürlüğe giren 1996 Mali Yılı Bütçe Kanununun da yi
ne 36 ncı maddesinin (f) bendinde yer almıştır; ancak, bir bölümü sehven dışarda kalmıştır. Dola
yısıyla, bu metin çok az bir farklılıkla -o farklılık da, bir cümle ilave edilmiş ve (subordinated lo-
an) denen ve Türkçe olmayan bir kelime- komisyonumuz tarafından çıkarılmıştır. Dolayısıyla, şu
nu ifade etmek istiyorum: Hem 1994 yılındaki Koalisyon Hükümetinin bütçe kanun tasarısında gel
miş ve kanunlaşmış hem de bu yıl Doğru Yol Partisi - Anavatan Partisi Koalisyonunun iktidarı dö
neminde de aynı metin gelmiş. Ancak, biraz evvel de ifade ettiğim gibi, bir bölümü sehven dışar
da kaldığı için, bu madde bir mana ifade edemez hale gelmiştir. 

Şimdi yapılan iş, esas kanunun, orijinalinin 11 inci maddesi -yeni bir metin konmuş- tamamen 
eski metnin tekrarı niteliğindedir. Dolayısıyla bundan böyle, bu metin, yıllık bütçe kanun tasarıla
rı ve dolayısıyla kanunlarda yer almayacaktır ve tahmin ediyorum ki, bütün gruplar, -belki bir gru
bun, buna, Refah Partisi zamanında iştirak edip etmeyeceğini bilmiyorum, bir de DSP'nin şimdi iş
tirak edip etmeyeceğini bilmiyorum- bundan evvel iktidarda olan bütün partiler, bu konuda müspet 
oy kullanmıştır. 

Arz ediyorum. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Yülek. 
Sayın Hükümet?.. 
ÇEVRE BAKANI M. ZİYATTİN TOKAR (Ağrı) - Söyleyecek.bir şey yok efendim; katılı

yoruz. 
BAŞKAN - Madde üzerinde şahısları adına söz isteyen sayın milletvekillerini okuyorum: Ço

rum Milletvekili Sayın Mehmet Aykaç, Bayburt Milletvekili Sayın Suat Pamukçu, Ağrı Milletve
kili Sayın Sıddık Altay. 

Sayın Mehmet Aykaç. 
MEHMET AYKAÇ (Çorum) - Vazgeçiyorum efendim. 
BAŞKAN - Vazgeçiyorsunuz. 

Sayın Suat Pamukçu. 
SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Vazgeçiyorum efendim. 

BAŞKAN - Vazgeçiyorsunuz. 
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Sayın Sıddık Altay; buyurun. 

Süreniz 5 dakikadır. 

MEHMET SIDDIK ALTAY (Ağrı) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 3996 Sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısının 1 inci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; 
bugünkü çalışmalarımızın verimli ve başarılı geçmesini diliyorum. 

Sayın Başkan, yap-işlet-devret modeli, ilk defa Türkiye'de uygulanan bir model olmayıp, dün
yada birçok gelişmiş ülkede uygulanmış, olumlu neticeleri alınmış ve o ülkelerin ekonomisine kat
kı sağlamıştır. 

Bu modelin iki temel fikri vardır. Birincisi, devleti küçültmek, ikincisi dış sermayeyi çekmek 
ve büyük yatırım projelerini gerçekleştirmektir. Dış sermaye, gideceği yerlerde iki önemli hususu 
aramaktadır; bunların biri yönetimde istikrar -yani, siyasî istikrar- diğeri de ekonomide istikrardır. 
Allah'a şükürler olsun ki, şu anda, ülkemizde siyasî bir istikrar vardır ve devam edecektir. Ekono
miyi iyileştirmeye, siyasî bir kararlılık da vardır. Yap-işlet-devret modeliyle ülkenin acil ve temel 
büyük projeleri olan enerji yatırımları, ulaşım, haberleşme, altyapı projelerinin gerçekleşmesi 
mümkün olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. 80 milyar dolar dışborcu, 2 katrilyon 
içborcu, 11 milyon işsizi, yüzde 80 enflasyonu olan; ödemeler dengesi çarpık; millî geliri fert ba
şına 2 bin dolar olan; kamu kaynaklarıyla, hâlâ, eğitim ve sağlık gibi temel sorunlarımızı dahi çö
zememiş bir ülke olarak, hangi kaynaklarla büyük yatırım projelerini gerçekleştireceğiz. 

Bu olumsuz tabloya rağmen, Hükümetimiz, dış sermayeyi ülkeye çekip, yap-işlet-devret mo
deliyle büyük yatırım projelerini gerçekleştirmek için yola çıkıyorsa, bu Hükümeti sadece ve sade
ce alkışlamak lazım. 

Türkiye hızla gelişmektedir. Kalkınmış, gelişmiş bir ülkenin yolu sanayiden geçer. Sanayinin 
de kalbi enerjidir. Enerji konusunda süratle tedbir alınması elzemdir. Yılda, asgarî 3 milyar dolar 
yatırım yapmak gerekmektedir. Termik ve hidroelektrik santrallarıyla, elektrik ihtiyacını karşıla
mak mümkün görünmemektedir. Darboğazın aşılması, ancak nükleer santralların bir an önce ku
rulması ile gerçekleştirilecektir. 

Aynı şekilde, otoyol, hızlı tren gibi, büyük projelerin, yap-işlet-devret modeliyle gerçekleşti
rilmesi mümkün olabilecektir. 

Yap-işlet-devret modeline karşı çıkan zihniyet, 1970'Ii yılların başında Boğaz Köprüsüne kar
şı çıkan zihniyetin ta kendisidir. Zamanla Boğaz Köprümüz yeterliliğini kaybettiğinden dolayı 
ikinci bir köprü yapılmış, bu köprümüz de yeterli olmamış, bir üçüncü köprü veya tüp geçit plan
lanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin sanayileşmesini istiyorsak, büyük yatırım projelerinin ger
çekleştirilmesini istiyorsak, yap-işlet-devret modelinin işlerliğine yardımcı olmamız gerektiğine 
inanıyorum. Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek büyük yatırım projelerinin so
nuçlarının, halkımıza, kardeşlik, barış ve refah getirmesini diliyorum. 

Saygılarımla. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Altay. 

Sayın milletvekilleri, 1 inci madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
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Madde üzerinde 2 önerge vardır; geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin 93 sıra sayısına bulunan Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devlet Modeli Çer
çevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısının 11 inci maddesinin son cümlesindeki "belirlemeye" kelimesinden sonra gelmek üzere 
"Yüksek Planlama Kurulunun görüşü alındıktan sonra Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan 
yetkilidir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Esat Bütün Yıldırım Aktürk Aslan Ali Hatipoğlu 

Kahramanmaraş Uşak Amasya 
Halit Dumankaya Refik Araş Selahattin Beyribey 

İstanbul İstanbul Kars 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Halen görüşülmekte olan Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devlct sistemi Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 11 
inci maddesinin son cümlesindeki "belirlemeye" kelimesinden sonra "Yüksek Planlama Kurulunun 
görüşü alındıktan sonra Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan yetkilidir" şeklinde değiştiril
mesini teklif ederiz. 

Mehmet Gölhan Temel Karamollaoğlu Hüseyin Arı 

Ankara RP Grup Başkanvekili Konya. 
Sivas 

Hüseyin Kansu Rıza Ulucak Yakup Budak 
İstanbul Ankara Adana 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Önergemizi geri çekiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Peki efendim. 
Sayın Komisyon, ilk önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İ. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan, 
iki önerge de, aşağı yukarı birbirinin aynıdır; dolayısıyla... 

BAŞKAN - Son okuttuğum önerge geri çekildi. 

İlk okuttuğum önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İ. ERTAN YÜLEK (Adana) - Çoğunluğumuz 

olmadığı için katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ÇEVRE BAKANI M. ZİYATTİN TOKAR (Ağrı) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutalım; önerge sahibi olarak konuşacak mısınız efendim? 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önerge sahibi olarak, Sayın Esat Bütün; buyurun. 
Sayın Bütün, süreniz 5 dakikadır. 
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ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
Bizim önergemizin doğru olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır. Hem DYP Grup Başkanveki-

li hem Refah Partisi Grup Başkanvekilinin, aynı mahiyette, aynı yere, aynı cümleyi monte ettirmek 
istemesi, aslında, bu önergenin haklılığını gösterir. Bu, işin bir tarafıdır. 

İkinci tarafı; bu yasanın başında bütün kararları Yüksek Planlama Kurulu almaktadır. Yüksek 
Planlama Kurulu, hangi yatırımın kamu yararına olup olmadığına karar verirken, o yatırımın han
gi şartlarda, hangi anlaşmalarla, kime, ne imtiyaz verdiğinden haberdar edilmemesi, bu Hüküme
tin kuruluş ilkesine belki uygun olabilir; ama, açıklık, şeffaflık ilkesine ve kamuoyunun beklenti
lerine uygun değildir. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Bütün. 
MEHMET ALİ YAVUZ (Konya) - Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi bir arka

daş burada önerge veremez. Esat Beyin konuşması için söz verilmemesi gerekirdi, konuşamaması 
lazımdı. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Muhalefet şerhimiz var... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergede zaten fazla imza var. Kendileri de sözlü olarak 

muhalefet şerhini beyan ediyorlar. 
Şimdi, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 

edilmemiştir. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde ka

bul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok 
Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
3. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 

Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (1/502) (S. Sayısı : 94) (!) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 3 üncü sıraya alınmış olan, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporunun görüşmelerine baş
lıyoruz. 
(I) 94 sıra sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Komisyon?.. Burada. 

Hükümet?.. Burada. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunma
sını kabul edenler... Raporun okunmasını kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. 

MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - ANAP Grubu adına, Sayın Emin Kul konuşacak
lar. 

BAŞKAN - ANAP Grubu adına, Sayın Emin Kul; buyurun efendim. 

Sayın Kul, süreniz 10 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 94 sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde, ANAP Grubu adı
na görüşlerimi arz etmek için söz almış bulunuyorum; sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Bağ-Kur dediğimiz Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu, 2 Eylül 1971 tarihinde, 1479 sayılı Kanunla kurulmuş bir kurumdur. Bu Kurum, teşkilatlan
masını 1972 yılının 10 uncu ayında tamamlamış ve bütün yurtta faaliyete geçerek hizmet vermeye 
başlamıştır. Faaliyet alanı içinde sigortacılık hedefi olarak, yaşlılık, malullük ve ölüm sigortalan 
kollarında faaliyet gösteren bir kurumdur. Kuruluşundaki ilk düzenlemeler bir seçim arifesine ras-
Iıyordu ve dolayısıyla kanun tasarısının müzakeresi sırasındaki bazı müdahaleler, Kanunun, kuru
luş aşamasında, birtakım sakatlıklarla ortaya çıkmasına neden olmuştur. Daha başında, yani kuru
luşunda sakatlığa uğrayan Kanunun getirdiği çok önemli bir hüküm, Kanun çıktığı tarihte on yıllık 
çalışma sürelerini ispat edebilenlerin, belgeleyebil eni erin, beş yıllık sürede prim ödemeleri şartıy
la hemen emekliliklerine imkân vermesiydi. 

Biliniyordur ki, sosyal sigorta kurumları, kurulduğu ilk yıllar itibariyle birikimler sağlayan, 
pembe yıllar diye nitelenen, yıllar geçmeksizin hemen emekli vermeye başlarsa, böyle bir kurulu
şun aktüer dengesi altüst olur. Böyle bir talihsizlikle Bağ-Kur faaliyete geçmiştir ve 200 bine ya
kın erken emekli, kurumun kurulmasını takip eden yıllarda aktüer dengenin giderlerinde yer almış
tır. Bu sakat doğuş, Bağ-Kur'u bütün yaşamı süresince d6 çok derinden, çok yakından etkilemiştir. 

1.1.1984 tarihinde 2926 sayılı Kanunla, tarımda kendi ad ve hesabına çalışanlar da, yaşlılık, 
ölüm, maluliyet sigortası bakımından Bağ-Kur'un sosyal güvenlik şemsiyesi altında yer almışlar
dır. 

1478 sayılı Kanuna göre zorunlu sigortalılık kapsamında esnaf ve sanatkârlar, diğer bağımsız 
çalışanlar, şirket ortaklan, köy ve mahalle muhtarları yer almaktadır. 

Evkadınları, herhangi bir işte çalışmayanlar, yurtdışındaki vatandaşlarımızın yanlarında bulu
nan çalışmayan eşleri, Türkiye'de ikâmet eden Türk asıllı yabancı uyruklular da, isteğe bağlı sigor
talılık kapsamında bulunmaktadırlar. 

1983-1991 döneminde esnaf ve sanatkârlarımız ile tarımda kendi ad ve hesabına çalışanlar 
için, sırasıyla, 14.3.1985'te 3165 sayılı, 5.11.1985'te 3235 sayılı, 20.6.1987'de 3396 sayılı Kanun
larla birçok yeni haklar, geniş şekilde tanınmıştır. Bu meyanda basamak seçimi ve yükseltilmesi, 
borçlanma ve askerlik borçlanması, ölüm ve yaşlılık aylığı alanlar dahil eş, ana baba ve çocuklar 
ile sigortalılara sağlık sigortası gibi, geniş haklar, Bağ-Kur'a yeni yükümlülükler getirmiştir; ama, 
esnafımıza yeni haklar kazandırmıştır. 
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1991 yılında, finansman dengesi bakımından, 300 milyar liralık yıllık devlet yardımı dışında, 

442 milyar liralık-bir finansman açığıyla Bağ-Kur devredilmiştir. Doğusundaki, 200 bin emekli ve
ren bütün sakatlığına rağmen, yıllarca, Bağ-Kur, ayakta tutulmaya çalışılmış ve nihayet 1991 yılın
da 442 milyarlık bir finansman açığıyla yeni iktidara devredilmiştir. 

1996 yılına gelince, bu yılın tahminî revize bütçesine baktığımız zaman, Bağ-Kur, 37 trilyon 
lira gelir, 80 trilyon lira gider tahminiyle 43 trilyon liralık bir finansman açığıyla karşı karşıyadır. 
442 milyarlık açıktan 43 trilyonluk bir açığa, bugün, gelinmiş bulunmaktadır; yani, 1996 yılı revi
ze bütçesi açığı, Kurumun yıllık toplam gelirinden fazladır, toplam gelirinin üzerindedir. 

Bağ-Kur iştirakçilerinin sayılarına da şöyle bir bakarsak, 1479 sayılı Kanuna tabi olan esnaf 
ve sanatkârlarımız bakımından, 2 milyonu aşkın aktif iştirakçisi bulunmakta ve buna karşılık da 
825 bin civarında aylık ve gelir alan pasif iştirakçisi bulunmaktadır. 

2926 sayılı Kanuna, yani, tarımda kendi ad ve hesabına çalışanlarla ilgili kanun kapsamında 
bulunan iştirakçilere bakarsak, 800 bin iştirakçi, 68-70 bin civarında da pasif iştirakçi, yani, aylık 
ve gelir alan insanımızı görürüz. Bağ-Kur bünyesinde, toplam 2 milyon 800 küsur aktif iştirakçi, 
889 bin-900 bin de pasif iştirakçi mevcuttur. 

Bu denge, gerçi diğer sosyal güvenlik kurumlarımızla kıyas edildiğinde, çok daha yerinde bir 
denge gibi gözükmektedir aktif-pasif iştirakçikarşılaştırması bakımından. Sigortacılık kuralları ba
kımından her ne kadar geçerli dengeler bozuksa da, diğer sosyal güvenlik kurumlarımızın iştirak
çileri arasındaki mukayese açısından belki ehven gözükmektedir; ama, prim ödeyen iştirakçi sayı
sına baktığımız zaman, Bağ-Kur'daki çöküşü, bugüne getirilişi daha açık şekilde müşahede etmek 
mümkündür. 

Prim ödeyen iştirakçi sayısı dikkate alındığında çok çarpık bir tabloyla karşı karşıya kalıyo
ruz. 1479 sayılı Kanuna tabi, 2 milyon görünen iştirakçiden -yani, esnaf ve sanatkârlarımız bakı
mından- borçsuz olanlarının sayısı sadece 90 827'dir; 2 milyon iştirakçiden sadece 90 bin, 100 bin 
kişi muntazam aidat ödemektedir ve 100 bin kişi borçsuzdur; geri kalan 1 milyon 900 bin küsur ki
şi, maalesef, Bağ-Kur'a borçludur. Bunun da ayırımına baktığımız zaman şunu görüyoruz: 496 bin 
iştirakçi; yani, 500 bine yakın iştirakçi hiç ödeme yapmamıştır Bağ-Kur'a, 1 milyon 500 bin kadar 
iştirakçi,de arasıra prim ödemiştir. Oranlamasına baktığımız zaman, muntazam prim ödeyenlerin, 
Bağ-Kur iştirakçilerine oranı, maalesef, yüzde 5'tir; yüzde 95 iştirakçi borçludur. Bu yüzde 95 iş
tirakçiden yüzde 71 'i arasıra prim ödemekte, yüzde 25'i hiç prim ödememiş durumdadır. İşte, bu 
prim tahsilatının tablosu, Bağ-Kur'un bugün geçirdiği sarsıntıların sebeplerinden belki bir tanesi
dir; ama, çok çarpıcıdır. 

2926 sayılı Kanuna göre, tarımda kendi ad ve hesabına çalışan sigortalıların prim ödemeleri 
ise, daha ürkütücü bir görünümdedir. 800 küsur bin aktif sigortalıdan borçsuz olanların sayısı sa
dece 8 720 kişidir; yani, yüzde l'idir. Dolayısıyla, tarımda kendi ad ve hesabına çalışan sigortalı
lardan, yani, 800'bin kişiden, ancak yüzde l'i prim ödemektedir ve borçsuzdur. 260 bin iştirakçi 
arasında arasıra prim ödemekte olanların oranı yüzde 32'dir. 800 bin kişiden 532 bin kişi ise hiç 
prim ödememektedir. Bu kanuna tabi olan iştirakçiler de Bağ-Kur çatısı altındadır. Dolayısıyla, 
böyle bir tablo karşısında, yasa tasarısı getirirken, fevkalade dikkatli davranmak ve önceliklerin ne
rede olduğunun üzerine dikkatlice bakmak gerekiyor. 

Her ay, Bağ-Kur, iştirakçilerine yükümlülüklerini yerine getirebilmek bakımından, 4 trilyona 
yakın Hazine yardımı almaktadır. Eğer, bu 4 trilyonu her ay tahsil edemezse, iştirakçilerine, yü
kümlülüklerini yerine getirmesinin imkânı yoktur. O halde, yapılacak ilk iş, aslında, Bağ-Kıır'u 
kendi ayakları üzerinde ve kaynakları üzerinde azamî ayakta tutabilmenin çarelerini aramaktır. 
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Önümüzdeki kanun tasarısı, finansman açığının, basamak yükseltme borçlanması yanıltmaca-

sıyla, sadece esnafımızdan toplanacak parayla kapatılmasına yönelik bir tasarıdır; topyekûn, Bağ-
Kur'un malul olduğu dertleri çözmeyi bir tarafa bırakmış, sadece acil ve taze para toplamak ama
cına yönelik ve yanıltıcı bir şekilde sahnelenen ve huzura getirilen bir kanun tasarısıdır. Tasarının 
gerekçesinde de bu amaç itiraf edilmektedir. Bakınız, ne diyor gerekçe: "Finansman sıkıntısı için
de bulunan Bağ-Kur'a, altı ay gibi kısa bir dönemde 43 trilyon lira civarında ilave bir kaynak sağ
lanacaktır." İşte, bu borçlanma ve basamak yükseltme tasarısının huzura getirilmesinin asıl temel 
gerekçesi budur; Bağ-Kur'a 43 trilyonluk bir kaynak sağlamak. 

Olağanüstü bir toplantıya, alelacele tek maddelik bir kanun tasarısının bu haliyle huzura geti
rilmesinin diğer bir yönü ise, Bağ-Kur'un 1996 yılı revize bütçesindeki finansman açığının, bu Ko
alisyon Hükümetinin; yani, bugün karşımızda bulunan Hükümetin, birbuçuk aylık faaliyeti sırasın
da yıllık 43 trilyon lira olan finansman açığını, yaklaşık 75 trilyon liraya çıkarmış olmasıdır. Esa
sen 43 trilyon liralık bir açık söz konusuyken, bu açığın birbuçuk ayda 75 trilyon liraya çıkaracak 
eylemlerde ve işlemlerde bulunulması, işte, olağanüstü bir toplantıya, böyle acele bir şekilde, tek 
maddelik bir kanun tasarısının getirilmesine yol açmıştır. 

Bağ-Kur'un giderlerini karşılayacak acil ve taze paraya, nakle ihtiyacı görülünce bu yola baş
vurulmuştur. Tasarı gerekçesinde, sadece global bir tahmin rakamıyla 43 trilyon lira gelir beklenil
diği söylenirken, kaç iştirakçinin müracaatının tahmin edildiğinin söz konusunun olabileceği ve bu 
müracaatçıların tahmini ayrıntılı hesabına ait bir açıklama da bulunmamaktadır. Bulunmadığı gibi, 
gerekçede şunlar söylenmektedir: Mevcut prim gecikme zam ve borçlarının tahsilinin sağlanacağı
na dair bir hüküm teklif edilmiş gibi gösterilmektedir; fakat, teklif edilen geçici 9 uncu maddenin 
metnine baktığımız zaman, böyle bir hükmün de mevcut olmadığını görmekteyiz. 

Asıl önemlisi, tasarıyla, toplanacağı hayal edilen 43 trilyon liranın, Bağ-Kur'un cari giderleri
ne tahsil edilmesinin gizlenmesine yönelik bir başka aldatmacadır. Genel gerekçede, talep eden es
nafımızın, basamak yükseltilmesi için ödeyeceği primlerin nemalandırılması suretiyle, hatta 43 tril
yon liradan 60 trilyon liralık kaynağa ulaştırılacağının ifade edilmesi, bu aldatmacanın"en somut 
delilidir. 

Bağ-Kur, bugün, giderlerini karşılamak için yaklaşık ayda 4 trilyonluk bir Hazine yardımına 
muhtaçken ve her ay Hazineden bu yardımı alarak ancak ödemeleri yapabilecekken, ayrıca, bu Ko
alisyon Hükümetinin kaynaksız, popülist uygulamaları, bu Hazine yardımının aylık yaklaşık 8 tril
yona çıkarılmasını gerektirmekteyken, esnafımızdan toplanması düşlenilen nakit, nerede biriktirip, 
nasıl işletilecek ve nasıl ncmalandınlacaktır? Tasarıda geçici 9 uncu maddede yer verilen böyle bir 
hüküm, yani böyle bir işlemi gerçekleştirecek bir hüküm de yoktur, görülmemektedir. Dolayısıyla, 
böyle bir borçlanma sarmalı ve mekanizması arasında toplanacak bu 43 trilyon lira -tahminler doğ
ruysa- nemalandırılmayacak, hemen ertesi ayın carî giderlerinde, bu açık finansman karşısında kul
lanılmaya başlanacaktır. Eğer, bunlar ayrı bir fonda toplanıp ncmalandırılacak denseydi, belki bir 
nevi yaklaşıp, başka türlü eleştirmek mümkündü; ama. bu, kaba bir aldatmacadır ve bu kaba aldat
macayı, sanırım, kahvede altmışaltı oynayanların tuttuğu sayı tabclasındaki basit toplamı yapmak
tan başka bir hesap bilmeyenler dahi yutmaz. 

Bağ-Kur'un bugün içine düşürüldüğü durum, finansman açığı, acil kaynak yaratacak ve fakat 
adil, gerçekçi ve popülizmden uzak müdahalelerle dengelenmeden; aktüaryel denge kurulmasına 
yönelik çalışmalar yapılmadan; primlerin ve gecikme zam ve faizlerinin takip ve tahsilatı için zec
rî tedbirler alınmadan; prim ödenhıesini teşvik edecek veya gerektirecek her türlü tedbire baş vu
rulmadan, basamak yükseltilmesi görüntüsü altında borçlanmayla, esnafımızdan toplanacak meb
lağlar, esnafımızın geleceğini teminat altına almayacak, carî giderler içinde eriyecek, esnafımızın 
sosyal güvenliğini ve Bağ-Kur'u daha güç duruma ve tehlikeye düşürecektir. 
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Bugün, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, sigortalılarının ilaç bedellerini zor ekleyebiliyor, sigortalı 

hastalarının tedavi giderlerini zor karşılıyor; maluliyet, ölüm ve yaşlılık aylıklarını, ayda 4 trilyon 
Hazine yardımı almaksızın ödeyemiyor ve her ay Hazine yardımı aldığı halde de ödemekte güçlük 
çekiyor, takip edemiyor. 

Kurum, diğer sosyal güvenlik kurumlarımız içerisinde, sağlığa ve yeni bir statüye kavuşturul
ması en müsait kurumdur; ama, bu tasarıyla bu şans da ortadan kalkmış olacaktır. Finansman açı
ğına, yakın bir gelecekte yeni finansman açıkları ilave edilecektir ve dikkat edilirse, Uç yıllık, bir 
emekliliği geciktirme süresi konulmuştur. İsabetlidir, elbette ki, bir birikim yapılacaktır. Basamak 
yükseltilmesiyle ilgili toplanacak olan meblağlar, eğer, hakjkaten, nemalandırılacaksa, bu üç yıl 
doğrudur; ama, görülüyor ki, ncmalandırılması söz konusu olamayacaktır; cari giderlere kullanıla
caktır. Kaldı ki, bu üç yıl öyle hesaplanmıştır ki, iktidarın ömrüyle sınırlanmıştır. Yani, üç yıl içe
risinde esnafımızdan bu yoldan toplanan para, bir devridaim makinesinin içerisine sokulacak; ama, 
Kurumun geleceği, gelecek iktidarlara, gelecek Meclise, belirsizlikler içerisinde devredilmiş ola
caktır ve belki, bu üç yıl içerisinde rahatlanılacağı düşünülmektedir; fakat, bu temin edilecek kay
nak dahi, Bağ-Kur'u rahatlatmaktan uzaktır ve sadece bu kanunla rahatlatılacağı diişnülüyorsa, bu, 
hayalden ibarettir. 

Esnafımıza en geniş ve büyük hizmeti 1983-1991 yılları arasında Anavatan İktidarı yapmış
tır. Buradaki uygulamalarda, Bağ-Kur'un temeldeki hastalıkları dikkate alınırsa, popülist yaklaşım 
diye kabul edilebilir; ama, hiç olmazsa, ihtiyaçlar karşılığı yapılmıştır. Bir sağlık hizmeti geliştiril
mesi karşılığı yapılmıştır. Tarımda kendi nam ve hesabına çalışanların sosyal güvenlik şemsiyesi 
altına alınması amacıyla yapılmıştır. Hiç olmazsa, Bağ-Kur sigortalılarının eş ve çocuklarının, ana 
ve babalarının sigorta kapsamına alınmaları, sağlık hizmetinden yararlanmaları için yapılmıştır. 
Böyle garip bir borçlanma için yapılmış değildir. 

Biz, esnafın yanındaki, geçmişteki hizmetlerimizle en önde gelen bir Partiyiz. Bu kanun tasa
rısına, bu eleştirilerimizle karşı çıkıyor intibaını herkese vermek isteyeceklerdir. MiIIetvekilleri-
miz, Grubumuz bu konuda oy kullanmakta serbesttir. Biz, sadece, bu kanun tasarısının esnafımıza 
hiçbir şey getirmeyeceğini, Bağ-Kur'u daha kötüye götüreceğini, Bağ-Kur'un aktüer dengesini da
ha fazla bozacağını ve yapılan uygulamalar sonucu, Bağ-Kur'un ihtiyacı olan nakdi, tekrar iştirak
çilerinden toplayıp, âdeta, bir puan kazanma gibi dağıtıma sunacaklarını işaret ediyor, esnafımıza 
sesleniyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Kul, eksüreniz 1 dakikadır. 

EMİN KUL (Devamla) - Esnafımıza diyoruz ki, bu borçlanma olayına çok iyi bakın; ileride, 
sosyal güvenliğinizi sağlayan bu müesseseniz, bu borçlanma olayıyla çökertilmesin. Borçlanma 
adı altında sizden toplanacak basamak yükseltilme farkları ve paraları, cari giderler içinde eritile
cek ve bugün için, size, hoş görünmeye, şirin gözükmeye çalişılacaktır; ama, kurumun geleceği da
ima tehlikeye atılacaktır. 

Biz, Anavatan Partisinin ortağı olduğu 53 üncü Hükümet sırasında, basamak yükseltilmesiyle 
ilgili kanun tasarısını hazırladık. Bakanlar Kuruluna şevkettik. Kötü bir kopyasını getirmişler. Biz, 
toplanacakları bir fona bağladık, cari giderlere atmadık ve sadece bununla yetinmedik. Bağ-Kur'un 
1479 sayılı Kanununun tümü üzerinde değişiklik çalışması yaptık ve bunu da, Bakanlar Kuruluna 
sevk etlik; ama, geri çekildi, Tek bir maddelik tasarıyla herhangi bir sorun çözülmeyecektir. 

Grubumuz olarak, milletvekillerimizi serbest bıraktığımızı, oylamada vicdanlarıyla hareket 
edeceklerini bilgilerinize sunar, teşekkür ederim. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kul. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Yılmaz Ateş; buyurun. (CHP sıralarından alkış
lar) 

Sayın Ateş, süreniz 20 dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA YILMAZ ATEŞ (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şah
sım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Sayın Başkan, şu anda görüşmekte olduğumuz yasa tasarısı, toplumumuzun -aileleriyle bera
ber- yaklaşık 10 milyon insanını ilgilendiren bir yasa tasarısıdır. Toplumumuzun bu kesimi; yani, 
Bağ-Kur'a mensup vatandaşlarımız da, toplumumuzun en emekçi kesimdir. Bunlar, günde 12 sa
atin üzerinde emeğiyle çalışırlar, dişinden tırnağından, ekmek paralarından biriktirdikleri sermaye
lerini de, bizzat, fiilen işletirler. Eğer, bu sistemde, bir olanağını bıılabilseler; bu tezgâhını, bu tor
nalarını satabilseler, o parayı, bugünkü sistem içerisinde faize yatırabilirle olanağını bıılabilseler, 
bugün alacakları emekli aylığının veya bugün elde edecekleri gelirin çok çok üzerinde bir gelir el
de ederlerdi. 

Şimdi, Bağ-Kur'lu vatandaşlarımızın durumu bu iken ve Bağ-Kur'un durumu hiç iç açıcı de
ğilken, Hükümetin karşımıza getirdiği yasa tasarısı, ne Bağ-Kur'lularımızın bu isteklerini karşıla
yabilmektedir ne Bağ-Kur'lularımıza insanca yaşayabilecekleri bir emekli aylığına kavuşturabil
mektedir ne de Bağ-Kur'u içerisinde bulunduğu bu kangren durumdan kurtarabilmektedir. 

Bu yasa tasarısıyla bu Hükümetin yaptığı şudur: Bu düzenleme, kanser belirtisi olan, kansere 
tutulmuş olan bir hastaya kocakarı ilacı içirmekten öte bir yasal düzenleme değildir. Bu resmen, 
kansere tutulmuş bir hastaya operasyon yapılacağına, çok köklü tedavi yöntemleri.uygulanacağına, 
maalesef, kocakarı ilacı içirmenin yöntemiyle karşı karşıyayız. Biz, bu yöntemden vazgeçmesi için 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda Hükümeti uyardık; ama, maalesef. Hükümete mensup parti
lerimiz, birey çoğunluklarını, çoğunluk üstünlüklerini, hukukun üstünlüğü ilkesinden daha üstün 
tuttukları için, bu çok yapıcı-önerilerimize maalesef kulak asmadılar. 

Toplumun bu kadar geniş bir kesimini ilgilendiren bir yasal düzenleme, diğer demokratik ül
kelerde yıllarca süren bir çalışma gerektirmesine rağmen, maalesef, Hükümeti oluşturan siyasî par
tiler, çok gayri ciddî bir gerekçeyle bunu karşımıza getirmekte, çok gayri ciddî bir çalışma yönte
miyle bizi karşı karşıya bırakmaktadırlar. Komisyon olarak bizi toplantıya çağırmakta, imza föyüy-
le beraber, bize, tasarı metni sunulmaktadır. Mcclrs, olağanüstü toplanıyor. Meclisin toplanmasıy
la beraber karşımıza Komisyon raporu getiriliyor. 

Şimdi, bu kadar çok acil olan bir çalışma yöntemini benimsediğinize göre, olağanüstü toplan
tıyı olağan hale getirmeye çalıştığınıza göre, peki, bununla Bağ-Kur ve Bağ-Kur'lulara getirdiğiniz 
yarar nedir; şimdi oha bakalım: 

Benden önce konuşan değerli eski Bakanımız dile getirdi. Şimdi, Bağ-Kur'lu isteğe bağlı ola
rak altı ay içerisinde 6 basamak birden yükselebilecek ve altı ay içerisinde de bu Hükümetimiz ta
ze para bulacak. Hem de ne kadar taze para; 43 trilyon gibi bir taze para bulacak. 

Dün, Sayın Bakana "peki, talepte bulunan Bağ-Kur'lu vatandaşlarımızın, birey olarak, bu altı 
ay içerisinde Bağ.-Kur'a ne kadar para ödemeleri gerekir" diye sorduğumuzda, sayın.milletvekille
ri, bize verilen rakam yaklaşık 350 milyon lira!. Şimdi, bu. Komisyonda verilen bir önergeyle, is
teğe bağlı olarak, Bağ-Kur'lu bir vatandaşımıza 12 basamak birden artırabilme imkânı getirildi ki. 
bu durumda da, takriben 650-700 milyon lira bir parayı vatandaş, Bağ-Kur'a getirip ödeyecek: 
ama, ancak üç yıl sonunda emekliliğe hak kazanabilecek; o da, emeklilik koşullarını tamamlaya--
bilmişse!. Farz edelim ki bir Bağ-Kur'lu vatandaşımızın emekliliğine altı ay kalmış. Şimdi, Hükii-
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met "bunu 12 basamak birden artırırsanız, emekli olduğunuz zaman maaşınız en üst tavandan öde
nir" diye eline almış bir aldatmaca. Ya bunu tercih edeceksiniz ya da getireceksiniz 650-700 mil
yon lira parayı hem yatıracaksınız hem de emekliliğinize altı ay kalmışsa, siz altı ay sonra emekli 
olamayacaksınız!. Peki ne zaman olacaksınız; üç yıl sonra emekliye ayrılıyorsunuz!.. Yani, bir ta
raftan da, otomatik olarak, emekliliği gelmiş olan bir vatandaşımızın emekliliğini üç yıl sonraya er
teliyorlar!. • 

Sayın milletvekilleri, şimdi, böylesine bir aldatmaca yöntemiyle karşı karşıyayız. Bağ-Kur'lu-
ların insanca bir yaşam düzeyine kavuşabilmeleri için aylıklarının düzenlenmesine "evet" diyoruz. 
Bağ-Kur'un bu sıkıntıdan kurtarılması için gerekli köklü çözümleri birlikte bulmaya "evet" diyo
ruz; ama, tıpkı, çalışanların zorunlu tasarruflarında yaptığınız gibi bu insanlarımızı aldatmanıza da 
"hayır" diyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak biz, sizin, bir iktidar uğruna, inançlarınızı, ilkelerinizi, 
yaşamınız boyunca ömrünüzü adadığınız o ilkelerinizi yemenize de müsaade etmeyeceğiz. Size de 
üzülüyoruz. Bir yaşam boyu uğruna mücadele verdiniz; ama, maalesef -üzülerek söylüyorum- şim
di dönmüş, bir iktidar uğruna, o inançlarınızı, o ilkelerinizi birer birer yiyorsunuz. 

Ne oldu zorunlu tasarrufta?!. Çalışanlarımız zorunlu tasarrufun kaldırılmasını istiyordu; ama, 
çalışanlarımız, aynı zamanda, o zorunlu tasarruflarının, uygulamaya son Verildiği andan itibaren 
anında kendilerine ödenmesini istiyorlardı. Ne yaptınız; belirsiz bir tarihe ertelediniz, bir tarih or
taya koyma yürekliliğini dahi gösteremediniz. Şimdi, aynı aldatmacayı burada yapıyorsunuz^ yani, 
oltanın ucuna bir yem takmışsınız ve "eğer, Bağ-Kur'lular daha iyi bir yaşam koşuluna kavuşmak 
istiyorlarsa, şu kadar basamak artırıyoruz" diyorsunuz. Bu gayet güzel... Sizin, bu oltanın ucuna 
taktığınız yeme takıldığı anda Bağ-Kur'lunun yaşamına son veriyorsunuz. Siz hesap yapmasını bi
liyorsunuz ve -daha doğrusu hesap yapmasını da bilmiyorsunuz- "altı ayda 43 trilyon lira topluyo
ruz" diyorsunuz; fakat, arkasından da "bu 43 trilyon lira para, Uç yılın sonunda 60 trilyon lira ola
cak" diyorsunuz. Hangi hesaba göre yaptınız bunu?.. 

Şimdi, faizlerin yüzde 150'lerde dolaştığı bir dönemde, siz, nasıl, hangi mantıkla 43 trilyon li
rayı 60 trilyon lira yapıyorsunuz; bunun çok daha fazla olması lazım. Ha, belli ki, siz, asıl amacı
nızı ortaya koymuyorsunuz!. Bu parayı, bütçe açığında, diğer finansman açıklarında kullanacaksı
nız, o topladığınız parayı üç yılın sonuna geldiğimiz zaman, yine, Hazinenin sırtına yükleyeceksi
niz. 

Artık, bu halkın size güvenme limiti de kalmadı. Sizin, iktidarınızı sürdürebilmeniz için, 
inançlarınızı, ilkelerinizi yemenize belki bir şey demeyebiliriz; ama, devleti de aldatan konumuna 
düşürmemenizi diliyoruz. Burada, devleti, aldatan konumdan çıkarmak gerekir. 

Şimdi, o nedenle, bu parayı yeniden toplayabilirseniz tabiî... Çünkü, siz hesap yapmasını pek 
bilmiyorsunuz... Bildiğinizi zannedelim. Peki, vatandaş, şimdi, hangi mantıkla size 650-700 mil
yon lira parayı bugün ödeyecek ve üç yılın sonunda da emekli maaşına kavuşacak? Bugün emek
liliğe kavuşmuş olsa dahi -verdiğiniz emekli maaşı da 13 milyon lira- vatandaş o parasını götürüp 
bankaya koysa, onun 10 kat daha fazlası bir faiz geliriyle karşı karşıya olacaktır. 

Sevgili milletvekilleri; bir arkadaşımız açıkladı, şu anda, Bağ-Kur'lulann, ancak yüzde 5'i 
primlerini düzenli olarak ödeyebiliyor. 

Sanırım, sizler, seçim bölgelerinize gitmiyorsunuz; bu durumda bu yasaları çıkardıktan sonra 
da, öyle zannediyorum, biraz zor gideceksiniz; çünkü, bugün, Bağ-Kur primini ödeyemediği için, 
birçok köylünün tarlasında çalışan traktörüne, bankaların yanı sıra, bir de Bağ-Kur icra götürüyor; 
Bağ-Kur primini ödemediği için, köylünün tarlada çalışan traktörüne icra gidiyor... Peki, bu vatan
daşımız, hangi ödeme gücüyle yeniden böylesine ağır bir yükün altına girebilecek? Hiçbir vatan
daşımız giremez. 
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Bunu söylediğimiz zaman "efendim, zaten biz isteğe bağlı hale getirdik, aleyhine ise başvur

masın!." Böyle yasa düzenleme mantığı olur mu? O zaman, bankerlik de iyi niyetle ortaya çıkmış
tı, bankerler de silah dayayıp vatandaşın elinden zorla para almadılar ki... Onlar da böyle çok ca
zip teklifleri öne sürdüler, vatandaş da gitti, parasını batırıp geldi... Şimdi, aynı konuma devleti so
kuyorsunuz. Bununla, yalnız kendinize değil, bu ülkeye de, bu sisteme de büyük zarar veriyorsu
nuz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'deki sigorta sistemi -Bağ-Kur da dahil- dünyanın en pahalı si
gorta sistemlerinden birisidir. Ekonomik açıdan kalkınmış olan ülkelerde, kişi başına millî geliri 
Türkiye'nin birkaç katı olan ülkelerde dahi, devlet, sigorta sistemine, yüzde 30'lara yüzde 35'lere 
varan katkı koyar. Şimdi, Türkiye'deki millî geliri, Türkiye'deki yoksulluk durumunu, yaşam tarzı
nı göz önüne getirdiğiniz zaman, sosyal hukuk devleti olan bir devletin, sigorta sistemine, vatanda
şın emeklilik sigortasına katkı koyması gerekir. 

Bu yaz günü, olağandışılığı olağan hale getirdiniz. Her gün, önümüze bir gerekçeyle çıkıyor
sunuz, şunu da görüşelim, bunu da görüşelim diye... Peki, gelin, köklü bir reform görüşelim; bunu 
getirin, bunu konuşalım. Türkiye'nin sigorta sisteminde, gerçekten devrim sayılabilecek düzenle
meleri getirin, katkı koyalım size. Sizin getirdiğiniz bu yöntemle, sorunları ağırlaştırmaktan öteye... 
Dünyada teknoloji almış başını gidiyor, siz, hasta olan, kanserli bir vatandaşımıza kocakarı ilacı 
içiriyorsunuz. Bağ-Kur' un ödeme durumu belli... Vatandaşlarımız primini ödeyemiyor... Siz, tut
muşsunuz, yeniden çok yüksek prim ödetmeye kalkıyorsunuz. Gelin, bunun yerine, diğer gelişmiş 
ülkelerin, vatandaşlarına, sigorta sisteminde koyduğu katkıyı, biz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaş
larımıza da sağlayalım; Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarına da bu katkıyı koysun. Bunu koyma
dığımız sürece, getirdiğiniz bu düzenlemeyle -Sevgili Hocanın deyimiyle- Sayın Başbakanın deyi
miyle bırakın pansumanı, pansuman olmayan yöntemle, ameliyat olması gereken bir hastaya bak
maya kalkıyorsunuz. 

Bu Hükümet samimi ise bu Hükümet, gerçekten vatandaşını düşünüyorsa, buyurun gelin, si
gorta sisteminde köklü bir zihniyet değişikliği yapalım. Sigorta sisteminde bu zihniyet değişikliği
ni yapmadığımız sürece, Bağ-Kur'umuzu da, SSK'mızı da, Emekli Sandığımızı da bugünkü durum
dan kurtaramayız ve bu sisteme gönül verip geleceğini bağlayan vatandaşlarımızın da yüzünü gül
dürenleyiz. 

Sevgili arkadaşlar, dün komisyonda da görüştük. Eğer, bu görüşmeler bir yıl önce yapılsaydı, 
Sayın Bakanımız büyük bir olasılıkla karşıdaki localarda bir konfederasyonun genel başkanı ola
rak oturacaktı. Bu kadar geniş vatandaş kitlesini ilgilendiren ve onların, o geniş vatandaş kitlesinin 
sivil toplum kurumu olan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu gibi bir kurumun da, bu 
konudaki bir görüşünü alma zahmetine bile katlanmıyorsunuz, gereğini bile duymuyorsunuz. Bu, 
halka rağmen halkı kurtarma mantığını artık terk etmemiz gerekir. Bırakalım bunu... Niye korku
yoruz, bu sivil toplum örgütlerinin görüşlerini almamakta neden direniyoruz?!. Bunların da görüş
lerini alalım, nasıl bir katkı, nasıl bir düzenleme isteniyorsa, bunu da o sivil toplum örgütlerinden 
alalım; ama, maalesef, üzülerek söylüyorum, geçmiş dönemlerde ayrı kulvarlarda da olsak, yirmi 
yıla yakın bir dönemdir tanışıklığım olan, dostluğum olan Çalışma Bakanımızı bu konumda gör
mekten de büyük üzüntü duyuyorum. Sayın Bakanın bakan olmasını birey olarak çok memnuniyet
le karşılamıştım; çünkü, bir işçi önlüğüylc gelip bir konfederasyon liderliğine kadar yükselmesini 
ve arkasından da bir bakanlık koltuğuna oturmasını büyük bir mutlulukla izlemiştim; ama, görüyo
rum ki, bu mutluluğumuz büyük bir üzüntüye dönüştü. 

Refah Partimiz yıllar boyunca siyonizme karşı çıktı, İsrail ile işbirliğine karşı çıktı, olağanüs
tü hale karşı çıktı, Çekiç Güç'e karşı çıktı, geldi, iktidarını sürdürebilmek için o inançlarını yedi. 
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Şimdi, bir Ömür boyu, ilkeleri uğruna mücadele veren bir arkadaşımızın bakanlık koltuğunda otur
duğu bir dönemde, çalışanların ellerinden haklarının bir biralınıması veya çalışanların aleyhine ye
ni düzenlemeler getirilmesinin altında bu arkadaşımızın, bu dostumuzun da imzasını görmek, beni 
gerçekten üzüntüye boğuyor. 

Gazetelerde okuyoruz, Sayın Bakanımız, müsteşarına onay verilmediği için istifa noktasına 
gelmiş. Ben burada kendisine sesleniyorum: Sayın Bakanım, sizin saflarınız, böyle, ilkelerinize ay
kırı olan bir yer değil, eğer, istifa edecekseniz, çalışanların zorunlu tasarruf nemalarına sünger çe
kildi; bu durumda sizin o tavrı koymanızı bekliyoruz. Sanırım, bu makamları insanlar elde edebi
lir; ama, 

mensubu olduğunuz o kesime sırtınızı döndüğünüz zaman, bir daha o kesimin içine girebilme 
olanağı da bulamazsınız. Çok partiler gelir geçer; ama, bir sivil toplum örgütünün ilkelerini bura
da ayaklar altına almak... Demokrasilerin özüdür, katılımcı demokrasiyi benimsemişiz. Bu sivil 
toplum örgütlerinin görüşlerini, önerilerini almaktan korkmayalım. 

Muhalefetin katkısını almaktan korkuyorsunuz, muhalefetin denetiminden korkuyorsunuz. 
Meclisin, oturup, bu yasaları düzenli bir şekilde çıkarmasına, katkı koymasına sırtınızı dönüyorsu
nuz; ama, bütün bunları da daha on ay öncesine kadar bir yaşam şekline dönüştürmüştünüz, bir il
keler topluluğuydu. 

Sayın milletvekilleri, geçici sıkıntıları atlatmak için sosyal güvenlik kurumlarıyla oynanmaz, 
bu tür yasalarla oynanmaz. Efendim, ben bu bütçe açığını kapatayım, finansman açığını kapatayım, 
taze para bulayım diye sosyal güvenlik kurumlarıyla oynanmaz. 

Komisyonda önerdik, burada bir daha öneriyoruz: Madem vatandaşlardan bugün parayı alıp, 
üç yıl sonra maaş bağlıyorsunuz; buyurun, gelin, Bağ-Kur'lu vatandaşlarımızdan bu parayı bugün 
almayalım da eşit taksitlere bölelim, borçlarını üç yıl içinde ödesinler!.. Bu kadar haklı bir öneri
mize dahi, maalesef, Komisyonda İktidara mensup siyasî partilerin temsilcileri "hayır" dediler. O 
nedenle, biz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bu tasarıya, Bağ-Kur mensuplarına yeni bir iyi
leştirme, yeni bir katkı getirmediği için karşıyız ve Sayın Hükümetin de. Hükümeti oluşturan siya
sî partilerin de, çalışanların aleyhine yasal düzenlemeler yapmaktan ve bunu bir alışkanlık haline 
getirme eğiliminden de biran önce vazgeçmesini diliyoruz. 

Tekrar, hepinizi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına saygı ve sevgiyle selamlıyo
rum. 

Teşekkür ederim (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ateş. 

Tasarının tümü üzerinde, Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Veli Aksoy; buyurun.(DSP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Aksoy süreniz 20 dakikadır. 

DSP GRUBU ADINA VELİ AKSOY (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısıyla ilgili olarak, Demokratik Sol Parti Grubunun görüşleri
ni açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına, hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. 

Nedir sosyal güvenlik? Ülkede yaşayanların, hiçbir ayırım gözetmeksizin, ekonomik ve sos
yal gereksinimlerini karşılayacak tarzda, bugünlerini ve yarınlarını güvence altına almayı amaç 
edinmiş bir sistemler bütünüdür. " , . 
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Değerli arkadaşlarım, Sosyal Sigortalar Kurumu -kısa adıyla Bağ-Kur- esnaf, sanatkârlar ve 

diğer bağımsız çalışanların sosyal güvenliğini sağlamak amacıyla, 1971 yılında 1479 sayılı Yasay
la kurulmuştur. Aradan yirmibeş yıl gibi bir zaman geçmiştir. Bu geçen süre, Bağ-Kur'lulann ve 
Bağ-Kur'un sorunlarını çözme yerine, daha da ağırlaştıracak bir noktaya taşımıştır. 

Değerli arkadaşlar, gerek sanayileşmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde, hükümetlerin ve 
sosyal tarafların, sosyal güvenlik sistemlerinin geleceği konusunda birlikte arayış içerisine girme
lerine rağmen, Hükümet, yine -geçen sefer olduğu gibi- alelacele bir yasa tasarısıyla önümüze gel
mektedir. Bu ülkelerde yapılmakta olan iş nedir? Biraz önceki konuşan arkadaşımız da belirtmeye 
çalıştı. Herhangi bir yasa tasarısı veya herhangi bir yasa teklifi hazırlandığında, o ülkede, o konuy
la ilgili sivil toplum örgütlerinde, esnaf odalarında, medyada bu tasarılar alabildiğine tartışılıyor ve 
olgunlaşıyor; daha sonra, Meclise geliyor, gerektiği şekilde komisyonlardan geçiyor ve Mecliste, 
netice itibariyle, değerlendirmeler yapıldıktan sonra, tasarı, yasalaşmış oluyor. 

Şimdi, Refah Partili sayın arkadaşlarım şu taraflarda otururken, Genel Başkanları ve kürsüye 
çıkan her milletvekili, bu tip yasalar geldiğinde "yahu, bırakın pansumanla olaylara yaklaşmayı, 
köklü çözümler getirmeye çalışalım" derlerdi; ama, ne yazık ki, bu yasa tasarısının da, yine, artık, 
bir köklü çözüm olmanın ötesinde, tamamen pansumana yönelik, geçici, sorunları çözemeyecek bir 
yaklaşım içerisinde hazırlandığını görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlar, Bağ-Kur'da, prim ve aylıkların hesaplanmasında 24 basamaklı gösterge 
sistemi uygulanmaktadır. Zorunlu basamak yükseltme sınırı 6 ncı basamaktır. Bu basamaktan son
ra basamak yükseltmek, sigortalıların isteğine göre yapılmaktadır. Bu durum, sigortalıların 6 ncı 
basamakta yığılmalarına; dolayısıyla, düşük prim ödemelerine neden olmakta ve kurumun aktuar-
yel dengesi üzerinde de olumsuz etki yaratmaktadır. Bunu ortadan kaldırmak, basamak yükseltme
yi çözmek için, Hükümet, Meclise bir yasa tasarısı getiriyor ve şu anda tartıştığımız yasa tasarısı 
da bu oluyor. 

1479 sayılı Yasaya bir geçici madde eklenmesiyle ilgili tasarıyı, biz, genelde, olumsuzlukla
rıyla birlikte, eksik bir tasarı olarak değerlendiriyoruz. Yasa tasarısının, Bağ-Kur'un yapısını mo
tive edecek ve Bağ-Kur'lulann sorunlarını çözecek bir özelliğinin olmadığını görüyoruz. Hükümet, 
bununla, geçici bir rahatlama getirmeyi hedefliyor olabilir. 

Değerli arkadaşlar, gerçekten, Bağ-Kur'lunun sorunlarını çözebilecek, Bağ-Kur'lulann içeri
sinde bulunduğu sıkıntıları aşabilecek köklü bir yasal düzenlemeyle Meclise gelebilirdiniz; ama, ne 
yazık ki, son günlerde, topluma Meclis çalıştırılıyormuş gibi imaj vermek suretiyle, Meclisi bir 
onay makamına dönüştürdünüz. Komisyonlarda yasa tasarı ve teklifleri doğru dürüst tartışılamıyor, 
konuşulamıyor ve soruyorum komisyon üyesi arkadaşıma "orada, üç ay, altı aya çıkmıştı" diyor; 
ama, buraya üç ay olarak geliyor. Yani, komisyon üyelerinin bile, oradaki yasa tasarı ve teklifleri
ni rahatça tartışamadığı açık açık ortaya çıkıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Bağ-Kur, sigortalısıyla, emeklisiyle bir bütün olarak gözüküyor. Bu ta
sarı, aktif sigortalılara geçici bir rahatlama getiriyor gibi görülüyor. Diğer kesim emeklilere ise, ba
samak yükseltme imkânı verecek noktada da gözükmüyor, Çünkü, siz, bir kişiyi, Bağ-Kur'lu bir 
üyeyi emekli etmişsiniz, emekli ettikten sonra, diyorsunuz ki, şu parayı yatıracaksınız ve üç yıl son
ra, emekli olmaya; yani, aktif sigortalılığa döndüreceksiniz ve üç yıl sonra da, tekrar, ona, emekli 
maaşı bağlayacaksınız; emekli olmuş olan hiçbir vatandaşımızın böyle bir konuya yaklaşması 
mümkün gözükmüyor. 

Değerli arkadaşlar, Bağ-Kur emeklileri genelde 6 ncı basamaktan emekli olmuşlardır ve biri
kim bu basamaktadır. Bağ-Kur'dan yaşlılık aylığı alanların yüzde 41'i, malullük aylığı alanların 
yüzde 70'i, 6 ncı basamak ve bunun altında aylık alanlardır. Bunlar, bugün, 8 ilâ 11 milyon lira gibi 
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komik bir aylıkla geçimini devam ettirmek ve sürdürmek zorunda kalan insanlardır. Şimdi, siz, bu 
insanlara dönüp diyeceksiniz ki, biz sizi emekli ettik; ama, eğer, basamak yükseltmek istiyorsanız, 
parayı 1 milyarı yatıracaksınız, üç yıl bekleyeceksiniz, üç yıl sonra size tekrar maaş bağlayacağız... 
Bu, mümkün gözükmüyor Sayın Bakan. 

Bunlar, zamanında mağdur edilmiş insanlarımızdır. Bu tasarıyla bir kez daha mağdur edilmek
tedirler. Bunlar için bir düzenleme yapılarak, aktif sigortalılara tanınan bu hakkın -biraz sonra an
latmaya çalışacağım; orada da birçok aksamalar var, onların da düzeltilmesini isteyeceğiz, düzel
tildikten sonra- emekli olan bu insanlarımıza da aynen verilmesini buradan talep edeceğiz. Aksi 
halde, bu yasadan faydalanarak emekli olanlar ile bu yasadan faydalanamayanlar arasında büyük 
eşitsizlikler ve adaletsizlikler olacağı çok açık olarak gözükmektedir. 

Sigortalının, bu yasada öngiirülen basamak yükseltme talep süresinin başladığı tarihten itiba
ren fark primlerini altı ay içinde ödemeye zorlanması, kanaatimizce doğru değildir. Esnaf kesimi
ni dargclirliler grubu oluşturmaktadır. Şimdi, siz, bakkal dükkânı olan bir esnafımıza, terzilikle uğ
raşan, iğneyle kuyu kazan bir insanımıza, "biz, size 12 basamak yükseltme hakkı tanıdık; 12 basa
mak yükseltme hakkının karşılığında, durumuna göre 1 milyar ilâ 1,5 milyar arasında fark primle
rini yatıracaksın" derseniz, bu, bu insanlarla alay etmek olur. Çünkü, bakkal dükkânında çalışan o 
esnaf, geçimini zor temin eden bir insandır. 

Bakınız, 6 ncı basamaktaki bir sigortalı 6 basamak yükseltilirse -bu, Sayın Genel Müdürün, 
dün, Komisyonda açıklamasıydı- 347 milyon lira gibi ek bir prim ödemek zorunda bırakılıyor. Sos
yal Sigorta Kurumundan emekli olan ve en az emekli maaşı alan bir emekli kadar emekli maaşı al
mak istese, 12 basamak yükseltmek zorunda kalıyor. Bu da, sigortalıya, yaklaşık 1 milyar lira gibi 
ek bir ödeme zorunluluğunu getiriyor. 

Şimdi, burada, biz, 12 basamak artırmasını zorunlu kılmıyoruz ki, 1 basamak artırabilir, 2 ba
samak artırabilir gibi bir yaklaşımla önümüze gelinebilir; ama, bu, çözüm değildir. Bu durumda, 
eğer, siz, Bağ-Kur sigortalısına doğacak olan basamak yükseltme prim borcunu -bildiğim kadarıy
la, yasada yer aldığı şekilde- defaten, altı ay içerisinde öde derseniz, Bağ-Kur'lu bunu hiç ödeye
mez; yani, 1 milyar lira sermayesi bile olmayan bir esnafa, siz, "1 milyar lira parayı altı ay içeri
sinde defaten öde" diyorsunuz... Bu, mümkün gözükmüyor. Bunun başarılı olmayacağı şimdiden 
belli. Onun için, biz, burada, talep ediyoruz, esnaflarımız adına talep ediyoruz, bu ödeme süresinin 
altı aydan üç yıla'çıkarılmasını ve bu paranın, esnafımızdan eşit taksitlerle alınabilmesine olanak 
sağlanmasını talep ediyoruz. 

Şimdi, peki, bu söylediğim esnaf kesiti, dargcl iri i kesit, dargelirli insanlar, 1 milyar ilâ 1,5 mil
yar lira arasındaki bu parayı tutup verebilirler mi?.. Veremeyeceklerine göre... Eğer, paraları varsa 
bile, oğluna 1 milyarlık, 1,5 milyarlık yeni bir işyeri kurarlar. Yani, burada, bu yasa tasarısını, tam 
anlamıyla hayalci bir yaklaşım içerisinde düzenlenmiş ve hayalci yaklaşımın bir parçası olarak 
önümüze gelmiş bir yasa tasarısı olarak görüyoruz. 

Şimdi, 55 yaşında emekli olacak bir vatandaş, emekliliğine altı ay kalmış, siz diyorsunuz ki, 
basamak yükseltebilir misin; yükseltirim diyor; yükselt basamağını diyorsunuz, basamağını yük
seltiyor; ama, siz, ona, emekli maaşını tam üç yıl sonra bağlıyorsunuz; yani, 55 yaşında emekli.ol
maya hak kazanmış vatandaşı, üç yıl sonra emekli maaşını alacak noktaya taşıyorsunuz. Bunu an
lamak gerçekten çok güç. Bağ-Kur'un içerisinde bulunduğu sıkıntıları da biliyoruz; biraz önce, di
ğer arkadaşlarımız da, diğer gruplar adına konuşan arkadaşlarımız da düşüncelerini açıkladılar; 
ama, bu yolun bir çözüm olmadığı da çok açık olarak ortada gözüküyor. 

Bu insanlar, 1 milyarı bulabildikten sonra, bu parayı, buraya değil, bankaya yatırırlarsa, bir yıl 
sonra ellerine 1 milyar 700 milyon lira para geçiyor değerli arkadaşlar; üç yıl sonraki rakam 5-6 
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milyar liraya yükseliyor. Yani, bu insanlar, imkânlarının kat kat üzerinde bir imkâna sahip oluyor. 
Onun için, hayalci olmayı bırakıp, gerçekçi bir yaklaşımla bu tasarıya bakmak zorundayız. 

Beş milyon işçinin ve kamu çalışanının zorunlu tasarruf kcsintisiyle biriken 428 trilyon liraya, 
bir gece yasasıyla el konuldu. Şimdi de, zor şartlar altında geçimini sağlayan Bağ-Kur'lunun cebi
ne mi el atmak istiyoruz?.. Siz, zam yapmayacağınızı söylemiştiniz; ama, içinde bulunduğumuz ay
da benzine üç kere zam yaptınız. "Vergisiz kaynak bulma" dediğiniz bu mu; işçinin, kamu çalışa
nının, dargelirli esnafın cebine el atmak mı?.. Bizim görevimiz bu mu?.. 

Bu yasa tasarısının genel gerekçesinde, altı ay gibi kısa bir sürede 43 trilyon lira ilave bir kay
nak sağlanacağı düşünülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa tasarısının gerekçesinde, Sosyal Sigortalar Kurumunun ve Bağ-
Kur'un nasıl iflas noktasına getirildiğini ve aynı mantığın gerekçe içerisinde nasıl devam ettiğini 
sizlere anlatmak istiyorum. Bakınız, gerekçede deniliyor ki "...altı ay gibi kısa bir sürede 43 trilyon 
lira ilave bir kaynak sağlanacağı düşünülmektedir. Bu para, Uç yıllık nemalandırılmaya tabi tutula
cak, sonunda da bu rakam 60 trilyonluk bir kaynağa ulaşacaktır." 

Değerli arkadaşlar, 43 trilyon lirayı bankaya yatırıyorsunuz, üç yıl sonra, Bağ-Kur'ludan top
ladığınız paranın karşılığı 60 trilyon lira oluyor. Bankadaki faiz işlemini devreye sokarsanız, 200 
trilyon liranın üzerinde bir rakam ortaya çıkıyor. Bu durumda ne oluyor; yani, bu kaynak nereye 
gidiyor, bu kaynağı nasıl kullanacaksınız? Aslında, gerekçede belirtilen, bu 43 trilyon lira, 6 basa
mak yükseltmenin sonucunda ortaya çıkan bir rakam, tahmin edilen bir rakam. Komisyonda 12 ba
samak yükseltme olanağı sağlanıldığına göre, bu rakamın, Hükümetin düşündüğü açıdan, bir mis
li daha artacağını düşünebiliriz. 

43 trilyon lira, üç yıl sonra 60 trilyon lira olur mu?.. Anlaşılıyor ki, Hükümet, Bağ-Kur'lunun 
durumunu iyileştirmek istememektedir. Toparlayacağı bu paranın, bir başka yerde kaynak olarak 
kullanılacağı açıkça görülmektedir. Çünkü, 6 basamak yükseltme sonucunda 43 trilyon lira topla
dığımızı düşünürsek -bunu nemalandıracağınızı belirttiğinize göre- sizin karşı çıktığınız; ama, uy
gulamaya devam ettiğiniz mevcut faiz sistemi içinde bu meblağın 200 trilyon liranın üstüne çıkma
sının gerektiği çok açık şekilde görülecektir. 

Siz, bunun 60 trilyon liraya çıkacağını belirtmekle, bunu başka bir kaynak için kullanacağını
zı da burada açıkça ifade etmektesiniz. Çünkü, geçmiş yıllarda, Sosyal Sigortalar Kurumunun bir
çok imkânı, işte bu şekilde, geçmiş siyasî iktidarlar tarafından kullanıldı ve bugün, Sosyal Sigorta
lar Kurumu, iflas noktasına taşındı, 

Bu kaynağı nerede kullanacaksınız; bunu, burada, çıkıp, açıklamak zorundasınız. Rant ekono
misine ve rantiyecilere karşı çıkarak, siz, iktidara geldiniz, Hükümetin büyük ortağı oldunuz. Yok
sa, bizi, burada, çok farklı bir noktada düşünmek zorunda bırakmak istemezsiniz herhalde; yani, 
bunu, rantçılara yeni bir imkân sağlamak için mi düşünüyorsunuz diye herkesin, her milletvekili
nin kafasına bir soru işareti gelebilir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; burada, üç yıllık diretmeden bir an önce vaç-
geçmeliyiz. Bu insanlar, basamak artışını defaten ödemenin dışına çıkarılarak, bunu üç yıllık süre
ye yayarak; ama, üç yılsonra bu kişilerin ödemeleri bittiğinde de kendilerine hemen emekli maaşı 
sağlanabilecek bir noktaya bu yasayı taşımak zorundayız. 

Onun için, burada, Mecliste -komisyonlarda olmadı; odalarda, sivil toplum örgütlerinin bulun
duğu yerlerde, medyada, bu tasan ve bunun gibi tasarılar yeterince tartışılmadı- biz, bu eksiklik
lerin giderilmesini, İktidar Grublarının buna sıcak bakmasını ve esnaflarımıza hayalci bir yaklaşım
la yaklaşılmamasını, gerçekçi bir yaklaşımla yaklaşılarak, bu yasadaki eksikliklerin düzeltilmesini 
istiyoruz, esnaflarımız adına talep ediyoruz. 
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Hepinize saygılar sunuyorum ve teşekkür ediyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aksoy. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Gözlükaya; buyurun efendim. 
Sayın Gözlükaya, süreniz 20 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; sözlerimin başında hepinize saygılar sunuyorum. 
Biz, Doğru Yol Partisi olarak, her zaman, geçmişte Demokrat Parti ve Adalet Partisi dönem

lerinden bu yana esnafımızın yanında olduk, serbest çalışanlarımızın yanında olduk. 1970'Ii yıllar
da, Adalet Partisi dönemlerinde, Bağ-Kur'lulann, yani esnaflarımızın, sonra da çiftçilerimizin bir 
gelecek güvencesi altına girmeleri için Bağ-Kur Kanununun çıkarılmasında çok büyük gayretler 
saıf ettik. 

Tabiî, bu kanun bütün ihtiyaçlara cevap vermeyebilir; fakat, bugüne geldiğimizde görülmüş
tür ki, Bağ-Kur, kiiçük esnafımıza, çalışanlarımıza ve sonradan, az dahi olsa, tarımda çalışan insan
larımıza birtakım imkânlar sağlamıştır. Tabiî, aksayan birçok yönü vardır. Bunların en başında, 
Bağ-Kur'un maddî kaynak sıkıntısı gelmektedir. Zaman zaman bunları düzeltmek mümkündür; 
ama, bu arada bir şeyi de ifade etmek istiyorum. Tabiî ki, sosyal güvenlik kuruluşlarında, mutlaka 
köklü reformların yapılmasından yanayız, yapılmasında da zaruret görüyoruz ve seçim beyanna
melerimizde de bunu defaatle söyledik; ama, bu reformlar zamanında yapılacaktı veya bugün ya-
pılamıyordur diye, acilen ve Bağ-Kur'lularımızın önemle istedikleri basamak yükseltme olayına sa
yın muhalefetin bu kadar tepki göstermesini anlamak mümkün değildir. 

Şimdi, efendim, bu yasayla sağlanacak 43 trilyon ve arkasından nemalandırma suretiyle sağ
lanacak 60 trilyon, cari harcamalarda kullanılacak, Hükümet, bütçe açıklarını kapatmak için bu pa
radan istifade edecektir gibi birtakım iddialar ortaya atılmaktadır. Bize göre, Hükümetimiz, burada 
samimîdir. Bu, nemalandırma suretiyle sağlanacak olan para, sadece Bağ-Kur'lulara harcanacaktır. 
Düşünebiliyor musunuz, Hükümetimiz, bugün, Hazineden, Bağ-Kur'a ve SSK'ya yardım etmekte
dir, destek vermektedir. Şimdi, diyorsunuz ki, kalkıp, Bağ-Kur'lulardan toplayacağınız primleri 
bütçe açıklarını kapatmak için kullanacaksınız... Hükümetin böyle bir düşüncesi mevzubahis dcğil-

"dir. Arkadaşlarımızın ve özellikle Bağ-Kur'lulann bu gibi iddialara inanmamalarını, Hükümete gü
venmelerini istirham ediyoruz. 

Bir yoldur bu. Bugün, basamak yükseltme imkânını sağlıyoruz. Gittiğimiz her yerde, görüştü
ğümüz her esnaf... Bir arkadaşımız "siz, galiba esnaflarla falan görüşmüyorsunuz" dedi. Biz, esna
fın içindeyiz. Bize gelen talepler şudur: "Biz, 12 basamağa göre geleceğimizi ayarlamış idik; ama, 
24 basamağa çıktıktan sonra, birtakım mağduriyetlerimiz vardır; lütfen, bize, basamak yükseltine 
hakkını veriniz" demişlerdir ve bunu demektedirler. Şimdi, Hükümetimizin yaptığı da budur. Bağ-
Kıır'Iumuza ve kurum olarak da Bağ-Kur'a, biraz dahi olsa, bir nefes alma imkânı doğurmak için 
bu tasarı getirilmiştir. Doğru Yol Partisi Grubu olarak bu tasarıya olumlu bakıyoruz, destekliyoruz. 

Yalnız, burada, üzerinde durduğumuz, tereddüt ettiğimiz bir husus var; bunu da, sanıyorum, 
önergemizle düzeltmeye çalışacağız. Ölüm ve maluliyet halinde üç yıl gibi bir beklemenin olma
masını istiyoruz; çünkü, ölüm halinde ve malul olanlara, beklemeden emekli olma imkânının sağ
lanması lazım. Bu yönde müştereken verdiğimiz bir önerge vardır; bunun, Muhterem Meclisimiz
ce desteklenmesini istirham ediyoruz. 

Tarım sigortalılarının sıkıntıları vardır; inşallah, ileride, bu sigortalılarımızla ilgili olarak ya
pacağımız köklü değişikliklerde, mutlaka bu sıkıntıları da ortadan kaldırmaya çalışacağımızı ve ça
lışmamız gerektiğini ifade ediyorum. 
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Doğru Yol Partisi Grubu olarak bu tasarıya olumlu baktığımızı ifade ediyor; memleketimize 

hayırlı olmasını diliyor ve saygılar sunuyorum. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Cîözlükaya. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Memduh Büyükkılıç; buyurun efendim. 

Süreniz 20 dakika. 
RP GRUBU ADINA MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; hepinizi, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. 

Öncelikle, gerçekten olağanüstü gayretle burada çalışma yapan, gerek muhalefetteki gerekse 
iktidardaki değerli milletvekillerimizin hepsine teşekkür ediyoruz. Tatillerini bırakarak, özveride 
bulunarak buraya gelmiş olan milletvekillerimizin bu gayretli çalışmalarıyla, işçimiz, memurumuz, 
esnafımız, kısmen de olsa bir nefes alacak çalışmalara tanık olmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, tabiî ki, görüştüğümüz yasa, 1479 sayılı, 1971 yılında çıkarılmış olan, 
Bağ-Kur diye bilinen, esnaf ağırlıklı, esnaf kesiminin bir yasasıdır. Görüşülen yasa, ihtiyarî dedi
ğimiz, isteğe bağlı olarak, bir katkıda bulunacak ya da çalışma yapılacak olan bir yasadır. Bu yasa, 
esnafımıza, kısmen de olsa bir rahatlama getirecektir, daha önceki basamak yükseltme olayı nede
niyle basamağını yükseltmek isteyenlere rahatlık getirecektir. 

Bu yasayı bahane etmek suretiyle, görüyorum ki, âdeta -burada, herhalde dört beş gündür ya
pılan çalışmaların vermiş olduğu yorgunlukla olsa gerek- arkadaşlarımız, yasayla ilgili konuşmak 
yerine, gündemi başka mecralara çekmeye çalışmaktadırlar. Bununla ilgili olarak birkaç cümle 
söylemek istiyorum. Örneğin, tasarruf tedbirleri nedeniyle, Tasarrufu Teşvik Fonu nedeniyle, 428 
trilyon lirayla ilgili, sürekli, istismar edici açıklamalarda bulunmaktadırlar. Şimdi, soruyorum, ge
rek Anavatan Partili, gerek Cumhuriyet Halk Partili ve gerekse Anavatan Partisine dolaylı olarak 
da destek vermiş olan Demokratik Sol Partili milletvckillerimize, acaba, bu 428 trilyon şu anda ne
rede, bilen var mı? 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Bunu ortağınıza sorun... 
HALİL ÇALIK (Kocaeli) - Araştırın, bulun... 
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Devamla) - Onun için, bu 428 trilyon her ne kadar rakam olarak 

varsa da, ortada, gerçekte bir rakam yoktur. Öyleyse, işçiye, hiç olmazsa yüzde 2'lik, memura, hiç 
olmazsa yüzde 2'lik bir katkıda bulunmayı amaçlayan ve bir çalışma yapılan böyle güzel bir yasa
yı, niye acaba sürekli gündemde tutmaya çalışıyoruz; bunu anlayamıyorum. 

Efendim, tabiî, arkadaşlar tatilden döndü, bu arada belki rahatsız oldular; arria, şunu iyi bilsin
ler, biz, sürekli seçmenlerimizin arasındayız; çok şükür, Hükümetimizin bu birbuçuk aylık icraatı 
vesilesiyle, işçimiz memnun, memurumuz memnun, esnafımız memnun, kısacası, memnun olma
yan bir kesim yok. Belki, muhalefet kaygısıyla, siz de buraya çıkıp bir şeyler söylemiş olmak için. 
elbette ki memnun olamayabilirsiniz; ama, tavsiye ederim, deniz kenarlarında dolaşmak yerine, 
orada dinlenmek yerine, seçmenlerimizin arasına gider, onların duygu ve düşüncelerini bizzat din
lerseniz, göreceksiniz ki, Türkiye'de memnun olmayan hiç kimse yok. (RP ve DYP sıralarından al
kışlar) 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sandıkta belli olur, sandıkta... 

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Devamla) - Örneğin, çok değerli Başbakanımızın başkanlığında, 
bir grup işadamıyla birlikte Uzakdoğu'ya bir gezi düzenlenmiş... Öyle yaygara koparıyorlar ki, ben 
bunu anlayamıyorum. Bu Hükümet Batı'ya da gider, Doğu'ya da gider, Kuzey'e de gider; bu, bir ti
carî görüşmedir, anlaşmadır. Ticaretin ırkı olmaz, dini olmaz. Öyleyse, değerli kardeşlerim, neden 
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Uzakdoğu'ya gezi yapıldı diye gocunuluyor, dört gündür, burada, bunu dillendirmeye çalışıyorlar, 
ben anlayamıyorum. Kaldı ki, o gezi de, belki, belirli amaca hizmet etmeye çalışan maksatlı yayın
ların dışında, gezinin gölgelenmeye çalışılması ya da hiçbir şey yapılmamış gibi takdim edilmesi 
dışında, yaklaşık 10 milyar dolarlık bir hacmi içeren ticarî anlaşmaların yapıldığını herkes bilmek
tedir. 

Öyleyse, İran ile 200 milyon dolarlık bir ticaret hacmi mi güzel, 2 milyar dolarlık bir ticaret 
hacmi mi güzel?.. Ben, sizlere bunu soruyorum. Öyleyse, hesap kitap adamı olmak gerekir, bunun 
hesabını iyi yapmamız gerekir. Almanya mal satacak, Fransa mal satacak, her yer güllük gülistan
lık; burnumuzun dibindeki İran'a, Türk Milleti mal satamayacak... Buna, kargalar bile güler. Onun 
için, biz, kimseden icazet falan alacak değiliz; ülkenin çıkarı neyi gerektiriyorsa, biz, o doğrultuda 
hareket edeceğiz; bundan kimsenin şüphesi olmasın. (RP sıralarından alkışlar) Bizim, ne localara 
ne sermaye çevrelerine ne de başka odaklara verecek bir hesabımız yok. Biz, Allah'a ve millete ve
receğimiz hesabı düşünmekteyiz. (RP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Bağ-Kur'a gel. 

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Devamla) - Geleceğiz, Bağ-Kur'a da geleceğiz. 
Değerli milletvekillerimiz, Bağ-Kur'un içerisindeki problemleri yakinen biliyoruz. Hekim ola

rak hastanelerde bulunduğumuz sırada, hastane kapılarından çevrildiklerini çok iyi hatırlıyoruz. 
İlaç paraları ödenmediği için eczane kapılarından döndürüldüklerini, hatta Bağ-Kur'lu kardeşleri
miz için, "Bağ-Kur reçeteleri buradan temin edilmez ya da yapılmaz" diye levhaların asıldığını 
unutmadık. 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Ne zaman yapıldı?.. 

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Devamla) - Evet, bunlar, Anavatan Partisi - Cumhuriyet Halk 
Partisinin hükümette olduğu zamanlar. (ANAP sıralarından "Doğru Yol, Doğru Yol" sesleri) Din
leyiniz... Dinleyiniz... Elbette ki, Doğru Yol Partisi de o dönem hükümetin içerisindeydi; bundan 
arkadaşlarımızın gocunacağını sanmıyorum. Ben, ülkenin bir gerçeğini vurguluyorum. 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Aman yanlış anlaşılmasın; şimdi ortağı
nız... 

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Devamla) - Efendim, ülkenin acı gerçeği... Maalesef, sosyal gü
venlik konusunda, sosyal sigortalar olsun, Bağ-Kur olsun, hatta Sağlık Bakanlığımız olsun -tabiî, 
hassas bir konu olduğu için- bir badirenin içerisine sürüklenmiştir. Biz, bunları dün de söyledik, 
bugün de söylüyoruz. Biz, bu gerçeklerin üstüne gitmek için varız. Biz, burada yakınmıyoruz, ye
kiniyoruz, bunların -belki yeterli olmasa da- çözümlerini getirmeye gayret ediyoruz; bundan hiçbir 
zaman da gocunmayız. Çünkü, bizim insanlarımız, hastane kapılarından kovulmaya ya da eczane 
kapılarından kovulmaya layık değil, bizim insanımız hizmete layıktır. Çünkü, insanların en hayır
lısı, insanlığa hizmet edendir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekillerimiz, 1991 yılından bir örnek veriyorum. Bağ-Kur'un 56 eczaneyle an
laşması vardı. Şu andakini soyuyorum; geçen ay itibariyle 7 200 eczaneyle anlaşması var. İşte, Re
fah Partisi farkı, Doğru Yol Partisi farkı ve birlikte oldukları Hükümet. (ANAP ve DSP sıraların
dan alkışlar | ! | ) 

Efendim, şu anda 500 gözlükçüyle anlaşması var. Bırakın devlet hastanelerini, üniversite has
tanelerinin kapılarından kovuluyorlardı. Üniversite hastanelerinin kapılarından kovulan Bağ-Kur'lu 
esnafımız için -örnek olması için söylüyorum- daha önce, sadece, Konya, İsparta ve Sivas'taki üni
versitelerle anlaşma varken, geçen ay itibariyle, Kayseri Erciycs Üniversitesi, Gaziantep, Bursa ve 
Van'daki üniversiteler gibi benzer üniversite hastaneleriyle de anlaşmalar yapılmıştır. 
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Yine, bir başka örnek veriyorum: Bağ-Kur'un durumunda, özel hastanelerle anlaşma yapacak 

kadar düzelme görülmeye başlanmıştır. At binene göre kişner; bunu unutmayalım. Şu an itibariy
le, Bağ-Kur'umuz, her ay, 1,8 trilyon sağlık ödemesi yapmaktadır. Bu rakam, küçümsenmeyecek 
bir rakamdır; bu rakam, öyle, dalga geçilecek bir rakam değildir. 

Değerli konuşmacılarımız, burada, yasa tasarısıyla ilgili konuşurken, efendim, 1 milyar öde
yecek de ondan sonra ne olacak gibi sözler telaffuz ettiler. Tabiî, biz bunlara gülüp geçiyoruz. Bu 
yasa tasarısı, yaklaşık 108 bin civarında Bağ-Kur'lu esnafımızı içine almaktadır. Tekrar söylüyo
rum, bu yasa tasarısı mecburiyet getiren bir yasa tasarısı değildir, ihtiyarîdir; kimsenin kafasına vu
rarak, böyle bir yasaya uymak zorundasın gibi bir yaklaşım içerisinde bulunulmamaktadır. 

Bir örnek olması açısından söylüyorum: Bulunulan basamak 6, yükselinen basamak 13, öden
mesi gereken rakam 347 534 400 lira. Yani, burada, 1 milyar diye, değerli esnafımızın içini karar
tacak rakamları söylemek, kimseye bir şey kazandırmaz. Şunu iyi biliniz, şu andaki İktidar, şu an
daki Hükümet, esnaf hükümetidir, emekçinin hükümetidir, alınterinin hükümetidir, ortadireğin hü
kümetidir. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Rantiyeciler ne oldu?.. 
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Devamla) - Biz, şimdiye kadar, emekçi diyerek emeğin istisma

rını yapmadık; alınterinin değerini çok iyi biliriz; o açıdan, müsterih olunuz. 

Her nedense, bazı arkadaşlarımız, kaynak araştırmasından çok rahatsız olmaktadır. Bu ülkeye 
kaynak temin etmek -bilmiyorum- neden bu değerli muhalefet milletvekillerini o kadar rahatsız et
mektedir?.. Elbette ki, bu ülkenin kaynakları vardır; bu ülkenin kaynaklarını ortaya çıkaracak yi
ğitlere ihtiyaç vardır; biz, bunun çalışmasını yapıyoruz. 

Yine bu çalışmaları yaparken, değerli Anavatan Partisi temsilcisi eski Bakanımız; bu iktidarın 
ömrü üç yıl, onun için üç yıla ayarlamış demişlerdi. Kendilerine teşekkür ediyorum; Genel Başkan
larından çok daha iyi niyetli; o, altı ay demişti. 

Efendim, sürekli zam yapılıyor deniliyor. Şimdi, niye benzine yüzde 5, yüzde 7, toplam yüz
de 12 civarında iki ay süresince bir zam yapıldı veya fiyat ayarlaması yapıldı diye, bunu dile geti
renlere, gündeme getirenlere soruyorum; bir koyacağız beş alacağız laflarıyla Irak petrol boru hat
tını kapatırken siz neredeydiniz, ben sizlere soruyorum! 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Siz, hâlâ oradasınız. 
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Devamla) - Onun için, inşallah, Irak petrol boru hattımız açıldı

ğında; o zaman, petrole zam yapılmadığını ve inşallah, bu ihtiyaçların rahatlıkla karşılandığını gö
receksiniz. 

MAHMUT ERDİR (Eskişehir) - Neden yaptığınızı söyle. 
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Devamla) - Bağ-Kur'da, 1987 yılına kadar, aylıkların ve primle

rin hesaplandığı basamak sayısı 12 iken, aynı yıl, Bakanlar Kurulu kararıyla; yani, Anavatan Par
tisinin Hükümet olduğu dönemde 24'e çıkarılmıştır. 

Biz, bu ülkeye tek çivi çakana teşekkür ediyoruz, minnet duyuyoruz. Elbette ki, iyi niyetle ya
pılan çalışmalara da destek veririz. Muhalefetimiz süresince de hep doğruyu söyledik ve yol gös
terici olduk. 

Basamak sayısının 24'e çıkarılması, emeklilik programlarını 12 basamaklı sisteme göre ayar
layan sigortalıların, bugün, çok düşük basamaklarda kalmasına neden olmuştur. Ortada bir haksız
lık söz konusudur, mağduriyet söz konusudur. Bu durumda olan sigortalılardan ve özellikle onla
rın temsilcisi olan meslek kuruluşlarından gelen yoğun istek üzerine, sigortalılara, basamak yük
seltme hakkı tanınması, artık bir zorunluluk haline gelmiştir. 
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Bırakın aktif sigortalıları, emekli nice Bağ-Kur'lu esnaf kardeşimizden -Sağlık ve Çalışma Ko

misyonunda olduğumuz için- bizlere halen mektuplar gelmektedir; bizim emeklilerin de durumu
nu, bu konuda, düzeltseniz ne olur diye. 

Bu Hükümet iyi niyetli hükümettir; kimse şüphe etmesin. Nitekim, Bağ-Kur'lu esnafımıza 
yaklaşık yüzde 136 civarında bir zam vermek suretiyle, Hükümetimiz, esnafa iyi niyetini göster
miştir. Ben, bir milletvekili olarak, esnafımız adına kendilerine teşekkür ediyorum. 

Bu nedenle, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan bu kanun tasarısıyla, Bağ-Kur sigortalı
larına, bulundukları basamakları 12 basamak yükseltme hakkı tanınmaktadır. Bu rakam, Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Hükümetimizin de uygun görüşüyle, 6'dan 12'ye çı
karılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, basamak yükseltme, tamamen sigortalının iradesine bırakılmıştır; si
gortalı, dilerse bu haktan yararlanabilecektir. Basamak yükseltme talebinde bulunan sigortalılar, 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren, üç ay içerisinde talepte bulunacak
lardır; eğer, talepte bulunmazlarsa, zaten, böyle bir yasadan muhakkak yararlanma diye bir şart 
yoktur. 

Primler, yükselinen her basamağın bekleme süresi ve basamak yükseltme primi göz önüne alir 
narak hesaplanacak ve yükselinen basamaklara ait primler altı ay içinde ödenecektir. Sigortalıların 
kısmî ödemeleri de, basamak yükseltmesinde değerlendirilecektir. Malullük ve ölüm halinde ise, 
bu süreye tabi olunmayacaktır. 

O açıdan, Hükümetimizin yapmış olduğu bu çalışmayı, burada, esnafımız adına takdirle anı
yor, kendilerine teşekkür ediyor, çıkacak kanunun şimdiden ülkemize hayırlı olmasını Cenabı Al
lah'tan niyaz ediyor, hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Büyükkılıç. 
Tasarının tümü üzerindeki gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahısları adına söz isteyen arkadaşlarımız: Adana Milletvekili Sayın Yakup Budak, Tokat 

Milletvekili Sayın Hanefi Çelik, Konya Milletvekili Sayın Veysel Candan. 
Sayın Yakup Budak, buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Budak, süreniz 10 dakikadır. 
YAKUP BUDAK (Adana) - Sayın Başkan,.değerli Meclisimizin kıymetli üyeleri; hepinizi, 

sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve her gün yeni bir müjdeyle huzurumuza gelen Hükümeti de teb
rik ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) Gerçekten, çalışanlarımızın, esnafımızın durumunu düzel
tebilmek için gayret gösteren ve her gün huzurumuza gelen, Meclisi de bu mevsimde çalıştıran Hü
kümete teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Her nedense, bazı arkadaşlarımız, bazı konuların düzeltilmesinden rahatsız oluyorlar. Aslında, 
teşekkür etmeleri gerekir; bu düzenlemeler şimdiye kadar niye yapılmamıştı diye sitem etmeleri 
gerekir. Bundan dolayı da, konunun iyice değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. 

Esnaf ve sanatkârlarımızın ve diğer bağımsız çalışanlarımızın basamak atlamalarını sağlaya
cak bu tasarı, gerçekten, esnafımızın talebi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Esnafımız, bunu bü
yük ölçüde istemekteydi. Esnafımızla konuştuğumuz zaman, esnaf odalarımızı ziyaret ettiğimiz za
man, eskiden, düzenlemenin 12 basamağa göre yapıldığını, sonradan 24'e çıkarıldığını; bu durum
da, kendilerinin mağdur olduklarını da sık sık ifade ediyorlardı. Bu düzenleme -1 maddelik de ol
sa- bu mağduriyeti gidermiştir. 

Elbette, bu düzenleme, nefes almakta güçlük çeken Bağ-Kurumuza da bir canlılık getirecek
tir. Ben, arkadaşlarımızı hayretle izledim; sanki, Bağ-Kur'un nefes almasından, canlanmasından, 
kaynak kazanmasından rahatsız olur bir durumları vardı; bunu da anlayamadığımı ifade etmek is
tiyorum, 
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Aslında, sormak lazım, Bağ-Kur kimlerin elinde bu hale geldi; SSK kimlerin elinde, niye bu 

hale geldi; bunu da sormak lazım. Zannediyorum, uygulanan sosyal demokrat politikalar Bağ-
Kur'u bu hale getirdi, SSK'yı bu hale getirdi. Bu zamana kadar, yıllardır, SSK'nın ve Bağ-Kur'un 
hangi zihniyetin elinde olduğuna da dikkatlice bakmak gerekir. 

Muhterem arkadaşlar, bir arkadaşımıza da teşekkür etmek istiyorum; burada, Refah Partisinin 
ilkelerini Refah Partililerin çiğnememeleri noktasında mücadele vereceklerini, buna müsaade et
meyeceklerini söylediler. Gerçekten, bu, beni çok mutlu etmiştir. Sosyal demokrat bir partimizin, 
Refah Partisinin ilkelerinin çiğnenmemesi noktasında, böylesine azimli davranmasına ben teşekkür 
ediyorum; ama, bu teşekkürümden sonra da şunu ifade etmek istiyorum: Acaba, iktidarınız zama
nında kendi ilkelerinize sahip çıkabildiniz mi ki, başka partilerin ilkelerine sahip çıkıyorsunuz?! 
(RP sıralarından alkışlar) Memlekette sosyal demokrat ilkeler veya uygulamalar diye bir şey gös-
terebildiniz mi? Onun için... 

Refah Partisi, sözlerine sadıktır ve 54 üncü Cumhuriyet Hükümeti, Hükümet Programında va
tandaşımıza, milletimize vaat ettiği hususları da bir bir gerçekleştirmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu Hükümetin aldığı kararlarda hesap vardır, kitap vardır. Hesapsız ki
tapsız kararların bu zamana kadar bu sosyal güvenlik kuruluşlarımızı ne hale getirdiğini birlikte 
gördük. Üzüldüğüm bir nokta da, şimdi, Bağ-Kur'lu esnafımıza 12 basamak atlama imkânı sağla
yan bir yasa tasarısı huzurumuza gelmiştir. İşçi gömlcğiyle Meclise gelen bir milletvekilimizin bu
nu eleştirmesini, yadırgamasını ben çok yadırgıyorum. Yani, biz, esnafımıza 12 basamak atlatırsak, 
cinayet mi işlemiş oluruz, Bağ-Kur'u mu batırmış oluruz; yoksa, daha önce Bağ-Kur batırılmamış 
mıydı?! Hele hele, zorunlu tasarruftan bu Hükümet, işçimizi memurumuzu kurtarmıştır. Zorunlu 
tasarruftan, bu Hükümet, 54 üncü Cumhuriyet Hükümeti, işçimizi ve memurumuzu kurtarmıştır. 
428 trilyonun hesabını soruyorlar, onu da arkadaşlarımıza "siz bu koltuklarda otururken, bu 428 
trilyon nereye gitti" diye sormak lazım. Onun için, biz, Hükümetin bu kararını saygıyla karşılıyo
ruz. İşçimizin, memurumuzun, köylümüzün durumunu iyileştirmeye yönelik bu çalışmaları takdir
le karşılıyoruz; Hükümete ve bu çalışmaları yapan değerli Meclise teşekkür ediyoruz. 

Sözlerimizin sonunda Meclisimizin ve tüm halkımızın Zafer Bayramını kutluyor, 54 üncü 
Cumhuriyet Hükümetinin başlatmış olduğu ekonomik seferberliğin de zaferle sonuçlanmasını Ce
nabı Mevladan niyaz ediyorum. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN -Şahsı adına, ikinci söz, Sayın Hanefi Çelik'in; buyurun Sayın Çelik. 

Süreniz 10 dakikadır Sayın Çelik. 
HANEFİ ÇELİK (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; konuşmama baş

lamadan önce hepinizi saygıyla selamlarım. 
Aslında, bugün, bütün sosyal güvenlik kuruluşlarını, yeni baştan ele alan meselelerin çözül

mesi konusunda reform mahiyetinde yeni bir kanun teklifi gelse, onu görüşsek, mutlaka ki daha iyi 
olurdu; karşımıza gelen bölük pörçük kanun teklifleriyle bu sosyal güvenlik kuruluşlarının mese
lelerinin çözülmesi mümkün değildir. 

Ayrıca, komisyonlardan yeni çıkan kanun tasarı ve tekliflerinin, Meclis Genel Kuruluna gel
dikten sonra milletvekillerinin eline ancak bir iki saat öncesinde geçtiğini ve dolayısıyla yeterli in
celeme yapma imkânını bulamadıklarını da özellikle belirtmek isterim. Böyle bir uygulamanın da 
yanlışlığına tekrar değinmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 1479 sayılı Yasa kapsamı içinde, yaklaşık, 2 milyonu aktif, 700 bini pa
sif olmak üzere, toplam 2 milyon 700 bin civarında bir sigortalı kesimi ile 2926 sayılı Tarımda 
Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki yaklaşık olarak 870. 
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bin civarında sigortalıyla birlikte toplam olarak 3,5 milyonun üzerinde sigortalı Bağ-Kur kapsamı 
içerisinde bulunmaktadır. Bu insanların bakmakla mükellef oldukları kişileri de göz önünde bulun
duracak olursak, yaklaşık olarak 13-14 milyon gibi bir nüfus direkt olarak Bağ-Kur'la ilgilidir ve 
bu da, Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 20'sini ilgilendiren bir olaydır; fakat, nüfusumu
zun yüzde 20'sini ilgilendiren bu mesele karşısında Bağ-Kur'un, emekli oldukları zaman, çalışamaz 
duruma geldikleri zaman, bu insanlara sağladığı imkânlarla, bu insanların, bırakın iyi bir geçim, 
sosyal bir yaşantı sağlamalarını, karınlarını bile doyurmakta zorluk çektikleri de bir gerçektir. 

Tabiî, Bağ-Kur'luların bu duruma gelmesinde, bugüne kadar Bağ-Kur üzerinde uygulanan 
yanlış politikaların ve yanlış yönetimlerin de büyük tesiri vardır. Ancak, şu anki şekliyle, Bağ-
Kur'a ödenen primlerle, daha iyi bir hizmetin verilmesinin zor olduğu da bir gerçektir. 

Bağ-Kur sigortalılarından 1479 sayılı Kanuna tabi olanlarının ödemiş oldukları primler 1 mil
yon 700 bin ilâ 13 milyon arasında değişmektedir. Buna karşılık, emekli olan 1 inci derecedeki in
sanlar 8 milyon civarında, 24 üncü dereceden emekli olanlar 33 milyon civarında, 12 nci derece
den emekli olanlarda 13 milyon civarında bir emekli maaşı alıyorlar. Fakat, Bağ-Kur'daki basa
mak yükseltme uygulamasından dolayı -biraz evvel arkadaşlarımız da değindiler- emekli olan in
sanlarımızın büyük bir kısmı 6 inci basamaktan, en fazla 7 nci ve 8 inci basamaktan emekli olma 
şansına sahipler. Bunların da ellerine geçen emekli maaşı 11 milyon civarında seyrediyor. Tarım 
sigortasında olan vatandaşlarımızın eline de emekli oldukları zaman 1 inci basamakta olanlara 3 
milyon 300 bin lira, 12 inci basamakta olanlara da 9 milyon 400 bin lira gibi bir emekli maaşı ge
çiyor. 

Takdir edersiniz ki, bu imkânlarla bir ailenin hayatını devam ettirmesi gerçekten imkânsızdır. 
Bunun için, serbest çalışan, Bağ-Kur sigortalısı olma durumunda olan insanlarımız, kesinlikle Bağ-
Kur'u bir sosyal güvenlik kuruluşu olarak görmek istemiyorlar. Onun için de çeşitli yollarla Bağ-
Kur'dan kaçıp diğer sosyal güvenlik kuruluşlarından kendilerini emekli etmenin yollarına başvuru
yorlar. Ama, Bağ-Kur kapsamında bulunup da "yüksek prim ödeyeyim; fakat, bana daha iyi hiz
met gelsin, daha iyi imkânlar sağlansın" düşüncesinde olan bir sürü insanımızın olduğu da bir ger
çektir. Şahsen bunlardan bir tanesi de bendim. Milletvekili olmadan önce bu düşünceye sahiptim. 
Onun için, karşımıza gelen bu basamak yükseltme imkânını -tabiî, zorunlu değil, isteğe bağlı ola
rak- veren bu tasarıyı, şahsım ve Büyük Birlik Partisi olarak olumlu karşılıyoruz. Ancak, halen, 
emekli olan ve biraz evvel miktarlarını vermiş olduğumuz paralarla geçinmek zorunda kalan emek
lilere yeni bir imkân sağlanmadığı için de üzülüyoruz. Bu konuda da Hükümetin yeni projeler ge
liştirmesini bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, şayet, bu kanunu biz çıkarıp, basamak yükseltme imkânını vermezsek, 
daha evvel çıkmış olan, basamak sayısını, 24 basamağa kadar çıkarmış olan Kanuna göre 12 nci 
basamaktan yukarı olanlar sadece kâğıt üzerinde yazılmakla kalacak ve kesinlikle işlerlik kazan
ması mümkün olmayacaktır. Halen, dikkat ederseniz, 24 üncü basamaktan emekli olan yahut 24 
üncü basamaktan prim ödeyen hiçbir vatandaşımız yoktur. 

16 ve 17 nci basamaklarda bulunan kaç kişi var diye merak.edecek olursanız, bunların sayısı, 
Türkiye genelinde sadece 4'tür arkadaşlar. Öyleyse, basamak sayısı 24'c çıkmış olsa bile, bizim 
Bağ-Kur'lumuz, kesinlikle, biraz evvel söylediğimiz gibi, 6 nci, 7 nci basamaklardan, en fazla 12 
nci basamaktan emekli olma şansına sahiptir. Öyleyse, Bağ-Kur'u bir sosyal güvenlik kuruluşu ola
rak görmek isteyen ve buradan emekli olmak isteyen insanlarımıza bir fırsat vermesi açısından, bu 
kanunu mutlaka çıkarmalıyız diye düşünüyorum. 

Sayın milletvekilleri, tabiî ki, Bağ-Kur'luların meselesi, sadece basamak yükseltmekle bitmi
yor. Yine, Bağ-Kur'luların içerisinde bulunduğu bazı sıkıntıları müsaadenizle dile getirmek istiyorum. 
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Bağ-Kur'luların kayıtlı oldukları dernek ve esnaf sicillerinden çeşitli nedenlerle kayıtları silin

diği zaman, Bağ-Kur'dan da düşmemeleri gerekir diye düşünüyoruz; çünkü, Bağ-Kur'lu, sadece 
Maliyeden kaydını sildirmek kaydıyla ticarî olarak olayına son vermiş duruma geldiğine göre, mut
laka, Bağ-Kur'dan kaydının silinebilmesi için Maliye kaydının silinmesi şartıyla böyle bir işlem 
yapılması gerekir. 

Yine, üzerinde herhangi bir ticarî kayıt bulunup da diğer sosyal kuruluşlarda çalışanlar, ör
neğin işçi durumunda olan yahut da buna benzer insanlarımızın Bağ-Kur'a mecburî olarak prim 
ödeme şartının kaldırılması gerekiyor; çünkü, bu insanımız, örneğin, herhangi bir sosyal sigortalar 
kuruluşunda çalışıyorsa, zaten oraya gerekli prim ödeniyor; buna bir de Bağ-Kur'a prim ödeme 
mecburiyeti getirmememiz gerekir. 

Hizmet birleştirilmesinde, özellikle, Sosyal Sigortalardan Bağ-Kur hizmeti istendiğinde, Sos
yal Sigortaların isteğe bağlı sigortalısı olması sebebiyle, Bağ-Kur'da dernek ve sicil kayıtları devam 
ettiği için, tekrar Bağ-Kur'a dönme durumlarında problem çıkıyor ve Sosyal Sigortalara ödedikleri 
primler veya geçen hizmetleri geçersiz sayılıyor. Bunun da mutlaka düzeltilmesi gerekir. 

Sağlık yardımlarından yararlanmaları konusunda, eğer ki bir Bağ-Kur'lunıın karnesi çıkmadıy
sa, gittiği hastanenin kapısından geri döndüğü bir gerçektir ve bu imkândan faydalanamıyor. 
Parasıyla muayene olduğu için, Bağ-Kur'dan, tekrar, sağlığı için ödemiş olduğu ücretin tahsilinde 
mahkemeye başvurması gerekiyor. Mutlaka bunun da düzeltilmesi gerekir. Ayrıca, sağlık karnesi 
çıkarırken veyahut da sağlık karnesi vize edilirken, her defasında vukuatlı nüfus kayıt örneği is
temek gibi lüzumsuz bir bürokrasiye de vatandaşlarımızın muhatap edilmemesi için, bunun da göz 
önünde bulundurulması gerekir diye düşünüyoruz. 

Sigortalının kendi parasıyla almış olduğu ilaçların veyahut da buna benzer sağlık hizmetlerinin 
karşılığının ödenmesinde il müdürlüklerinde bulunan eczacı arkadaşlarımızın keyfî uygulamalarıy
la, kimisi bu parasını erken alıyor, kimisi ise bu parayı alabilmek için uzun zaman bekleme 
durumunda kalıyor. Bu da, vatandaşlarımız arasında bir ayırımcılığa ve hoşnutsuzluğa sebep oluy
or. Bunun da mutlaka düzeltilmesi gerekir diye düşünüyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Çelik. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin tamamlanmasına çok az bir süre kalmıştır. 1 inci mad
deyi okutup görüşmeye açmamız halinde tamamlayamayacağız. Bu nedenle, birleşime saat 
20.00'yc kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.46 

© • 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.05 

BAŞKAN : Başkanvekili Uhıç GÜRKAN 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş), Kâzım ÜSTÜNER (Burdur) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 91 nci Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Bir Danışma Kurulu önerisi vardır, okutuyorum. 
VI. - ÖNERİLER (Devam) 
B) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılması ile Genel Kurul'un, gündemin 2,3, 4 ve 5 inci 

sıralarındaki tasarı ve tekliflerin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra tatile girmesine ilişkin 
Danışma Kurulu önerisi , 

Danışma Kurulu Önerisi 

Danışma Kurulunca aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüş
tür. 

Mustafa Kalemli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Salih Kapusuz Murat Başesgioğlu 

RP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Mehmet Gözlükaya H. Hüsamettin Özkan 

DYP Grubu Başkanvekili DSP Grubu Başkanvekili 

Oya Araslı 

CHP Grubu Başkanvekili 

Öneriler: 
1. 30.8.1996 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 96 sıra sayılı Kamu Per

soneli ile Emeklilerin Malî, Sosyal ve Diğer Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair 2.8.1996 
tarih ve 4162 sayılı Yetki Kanunu ve Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca 
bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresinin 48 saat geçmeden gündemin "Kanun Tasa
rı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 4 üncü sırasına, aynı tarihli gelen 
kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 97 sıra sayılı İskân Kanunu ile Ahıska Türklerinin 
Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifinin 
de 48 saat geçmeden 5 inci sırasına alınması önerilmiştir. 

2. Genel Kurulun, gündeminin 2, 3, 4 ve 5 inci sırasındaki tasarı ve tekliflerin görüşmelerinin 
tamamlanmasından sonra tatile girmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisi üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 

Önerinin maddelerini ayrı ayrı okutup, yeniden oylarınıza sunacağım: 
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Öneriler: 

1. 30.8.1996 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 96 sıra sayılı Kamu Per
soneli ile Emeklilerin Malî, Sosyal ve Diğer Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair 2.8.1996 
tarih ve 4162 sayılı Yetki Kanunu ve Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca 
bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresinin 48 saat geçmeden gündemin "Kanun Tasa
rı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 4 üncü sırasına, aynı tarihli gelen 
kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 97 sıra sayılı İskân Kanunu ile Ahıska Türklerinin 
Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifinin 
de 48 saat geçmeden 5 inci sırasına alınması önerilmiştir. 

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

2. Genel Kurulun gündeminin 2, 3,4 ve 5 inci sırasındaki tasarı ve tekliflerin görüşmelerinin 
tamamlanmasından sonra tatile girmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN-Öneriyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir. 

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

i . - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (1/502) (S.Sayısı : 94) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 94 sıra sayılı yasa tasarısının tümü üzerindeki görüşmeleri 
tamamlamıştık ve maddelerine geçilmesi kabul edilmişti. 

Komisyon ve Hükümet yerlerinde. 

Şimdi, 1 inci maddeyi okutuyorum: 
Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu- . 

nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. - 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışan

lar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 9. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sigortalı olanlar, bulundukları 
basamakları, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde yazılı 
olarak talepte bulunmak şartıyla, en fazla oniki basamak yükseltebilirler. Yükselttikleri basamak
ların primleri; her basamağın bekleme süresindeki prim tutarına basamak yükseltme farklarının ila
ve edilmesi ile hesaplanır. Bu tutarın talepte bulunma süresinin başladığı tarihten itibaren altı ay 
içinde ödenmesi zorunludur. Basamak yükseltme tutarının tamamen veya kısmen ödenmesi halin
de, sigortalı bu ödemenin karşıladığı basamağa intibak ettirilir. Basamak yükseltme tutarları primi 
ödenmiş süreler olarak değerlendirilmez. 

Basamak yükseltme hakkından yararlanan sigortalılara, basamak intibaklarının yapıldığı tarih
ten itibaren üç yıl sonra 35 inci madde hükümlerine göre yaşlılık.aylığı bağlanır. . 

Basamak yükseltme talebinde bulunan sigortalının, basamak yükseltme priminin bir kısmını 
veya tamamını süresi içinde ödemeden ölümü halinde; haksahipleri yükselinen basamakların prim 
tutarlarını ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde ödeyebilirler. Bu tutarın tamamen veya kısmen 
ödenmesi halinde birinci fıkra hükümleri uygulanır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, gruplar adına, Demokratik Sol Partiden Sayın Turan Bilge; bu: 

• yuKun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 
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Sayın Bilge, süreniz 10 dakikadır. 

DSP GRUBU ADINA A. TURAN BİLGE (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde, Demokratik Sol Parti.Grubu 
adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi, Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmama, öncelikle, sosyal devlet anlayışının bugün içinde bulunduğu duruma kısacak de
ğinerek başlamak istiyorum. Bugün, Avrupa da dahil olmak üzere* az gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde de sosyal devlet anlayışı törpülenmeye, kazanılmış haklar geri alınmaya çalışılmaktadır. 
Bu durum, büyük sosyal tepkilere ve sosyal patlamalara yol açmaktadır. Sosyal devlete yapılan ilk 
müdahalenin sosyal güvenlik sistemini çözmeye ve parçalamaya yönelik olduğu görülmektedir. 

Arkadaşlar, bugün gelinen noktada, sosyal güvenlik rüzgârları ters yönden esiyor. Sizler de 
takdir edersiniz ki, dünya genelinde yaşanan bu kargaşadan, özel olarak, Türkiye de etkilenmekte
dir. 

Tam bu noktada, İnsan Hakları Evrensel Bildirisine değinmeden geçmek istemiyorum. İnsan 
Hakları Evrensel Bildirisi, bilindiği gibi, dünyaca benimsenmiş ve uluslararası hukuk açısından ye
ni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bildiri, gücünü, dayandığı ilkelerden; insan onurunu, adalet ve 
eşitlikten almıştır. Bu bildiride, sosyal güvenlik hakkı, özel önem verilerek düzenlenmiştir. Sosyal 
güvenlik, toplumun bütün bireylerinin, hiçbir ayırım ve ayrıcalık gözetmeksizin, insan onuruna ya
raşır bir yaşam sürdürecek şekilde bugünlerinin ve yarınlarının güvence altına alınmasıdır. 

Bağ-Kur, sosyal güvenlik sisteminin bir parçasıdır. Şimdi, Bağ-kur'la ilgili, maddî dayanakla
rı pek de sağlam olmayan kanun tasarısının aksak görünen yanlarına gelmek istiyorum. 

İlk vurguyu, altı aylık süre sınırı konusunda yapacağım. Tasanda "Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte sigortalı olanlar, bulundukları basamakları, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 
aybaşından itibaren üç ay içinde, yazılı olarak talepte bulunmak şartıyla, en fazla oniki basamak 
yükseltebilirler" deniliyor ve belirlenen tutarın, talepte bulunma süresinin başladığı tarihten itiba
ren altı ay içinde ödenmesinin zorunlu olduğu öngörülüyor. Bizce, ödeme süresinin, eşit taksitler
le üç yıla çıkarılrnası gerekmektedir; çünkü, sigortalının ödeyeceği prim farkı miktarına göre bu sü
re çok azdır ve de adaletsizdir. Ödenecek miktar, 12 basamak yükseltilmesi halinde, kabaca 1 mil
yarla 1,5 milyar lira arasında değişmektedir. Takdir edersiniz ki, bilhassa Bağ-Kur yükümlüsü, ya
şama savaşı vermektedir. Kaldı ki, bu kadar kısa bir süre içerisinde ödemesi de imkânsızdır. Ayrı
ca, sigortalının 1 milyar lirası olsa ve bunu faize yatırsa, üç sene sonra, yaklaşık 6 milyar lira biri
kime sahip olur. O takdirde, Bağ-Kur güvencesine ihtiyacı kalmıyor demektir. 

Diğer bir husus, şudur: Madde "Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihle sigortalı olanlar" diye 
başlamaktadır. "Sigortalı olanlar" ibaresinin altını çiziyorum. Bu yasa tasarısı, yalnızca sigortalı 
olanları kapsamaktadır. En başta adil davranamamıştır; emekli olanlar, kendi yazgılanyla baş ba
şa bırakılmışlardır. 

İlgili kanun tasarısının "Genel Gerekçe" bölümünde ise, şunlar dikkati çekmektedir: "Bağ-
Kur'a, altı ay gibi kısa bir dönemde 43 trilyon lira civarında ek bir kaynak sağlanacaktır. Bu kay
nağın ve yükselinen yeni basamaklardan aylık bağlanması için öngörülen üç yıllık sürede sigorta
lıların ödeyecekleri primlerin nemalandırılması suretiyle, ödemelerin yapılacağı üçüncü yılın so
nunda, 60 trilyon liralık bir kaynağa ulaşılacaktır." Bu enflasyon koşullarında bu hesabın fazlası 
yok; ama, çok çok eksiği vardır. 

Burada, Sayın Bakanıma bir soru sormak istiyorum: "Bağ-Kur'lulardan toplanması planlanan 
43 trilyon lira, şu andaki reel faizlerle, üç sene sonra 60 trilyon lira edecektir" deniliyor. Bunu, bana 
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değil, Yüce Meclise, lütfen, açık, samimi ve doğru olarak açıklasın istiyorum. (DSP sıralarından al
kışlar) Aksine, 43 trilyon liranın, bugünkü reel faizler ortamı içerisinde, yüzde 100'e göre, 344 tril
yon lira etmesi lazım. 

Muhalefetteyken "olağanüstü hale karşıyız" dedi bu Hükümet, "Çekiç Güç'e karşıyız" dedi bu 
Hükümet, "Amerika'nın şımarık çocuğu İsrail'e karşıyız" dedi bu Hükümet; ama, ikinci bir anlaş
mayı gizlice yaptı; fakat, medyadan kaçamadı, yaptığı anlaşma ortaya çıktı. "Almaya gelmedik, 
vermeye geldik" dedi bu Hükümet, "Hazreti Ömer adaleti uygulayacağız" dedi bu Hükümet, "adil 
düzen" dedi bu Hükümet, "millî görüş" dedi bu Hükümet, "zam yapmayacağız, her hafta bir müj
de vereceğiz" dedi bu Hükümet; ama, müjdeleri sıralamaya başladı; bir ayda üç defa akaryakıta 
zam yaptı, tekel maddelerine yüzde 30 küsur zam yaptı,, şekere zam yaptı, tüp gaza zam yaptı, 
PTT'ye zam yaptı, ulaşıma zam yaptı, demir çeliğe vesaireye zam yaptı. Memurun ve işçinin 428 
trilyon lirasının üzerine yattı bu Hükümet. Hâlâ da, bir lütufta bulunmuş gibi, olayı yansıtmakta ve 
sergilemektedir. Biz, bu Hükümetin ne yaptığını anlamakta müşkülat çekmekteyiz değerli arkadaş
larım. (DSP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Takıyye yapıyor... Takıyye... 
A.TURAN BİLGE (Devamla) -Tarım kesimindeki Bağ-Kur'lunun durumuna gelince: Onla

rın durumu çok daha içler acısı. Tarım kesiminde çalışanların, yani, köylü ve çiftçilerin durumu 
içler acısı değerli arkadaşlar. Köylü ve çiftçilerimizi mağdur etmek için her şeyi yapıyorsunuz. Ma
zota ve tarım girdilerinin tümüne zam yaptınız. Başbakan ve Başbakan Yardımcısı "buğday para
larını peşin ödeyeceğiz" demesine rağmen, bir ay geriden takip ediyorsunuz. 

FİKRET KARABEKMEZ (Malatya) - Aklınız ermez. 
A.TURAN BİLGE (Devamla) - Aklımızın erdiği kadar söylüyoruz. Ben tarım mühendisiyim, 

28 sene bu devlette idarecilik yaptım. (DSP sıralarından alkışlar) 
Acaba, bu bir aylık gecikmeyi, vatandaşı mağdur etmemek için, bir faizle telafi etmeyi, acısı

nı dindirmeyi düşünüyor mu bu Hükümet? 
CEVDET AKÇALI (Adana) - Sayın Başkan, sadede gelsin. 
A. TURAN BİLGE (Devamla) - Diğer taraftan, sulama kooperatiflerine, gecikmeden dolayı, 

ayda yüzde 18 gibi tefecinin dahi vicdanının elvermediği bir faiz politikası uygulanmaktadır. Bu 
hâlâ devam edecek mi? 

BAŞKAN - Sayın Bilge, bir dakikanız var. 
A.TURAN BİLGE (Devamla) - Bitiriyorum. 
Bağ-Kur'luyu, borcunu ödemediği takdirde, hapse atıyorsunuz ve mallarına haciz getiriyorsu

nuz. 
FİKRET KARABEKMEZ (Malatya) - Bırak bizi, konuya gel... 
A.TURAN BİLGE (Devamla) - Rant ekonomisinde koşacağınıza bu tür faydalı işleri yapın, 

biz de muhalefet olarak sizlere elimizden gelen yardımı yapalım diyoruz, burada açık açık söylü
yoruz. 

Amacın, Bağ-Kur'un iyileştirilmesinden çok, kaynak yaratmak için başvurulan yollardan bir 
tanesi olduğu görülüyor. Bu saptama, içerisinde rant ekonomisinin sürecine dair ipuçlarını güçlü 
bir şekilde barındırdığından dolayı önemlidir. 

Bu kanun tasarısı, yapısal bir çözümü de hedeflememektedir. Hükümetin, "kaynak bulmadan 
dağıtmayı vaat etmek, dağıtmaya girişmek" olarak adlandırılan popülist politikalar izlediği görüşü
ne katıldığımızı belirtmek istiyorum. Hükümetin ilk dış gezisini, kaynak bulma çabalarının, plan
larının bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Bu çabalar başarıya ulaşmış görünmüyor. 
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Son olarak, Bağ-Kur'la ilgili bu kanun tasarısını, Hükümetin kaynak bulma hayallerinin bir 

parçası olarak değerlendiriyoruz. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Bilge, 1 dakikalık eksüre... 

A. TURAN BİLGE (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Zafer Bayramınızı ve tüm milletimin 
Zafer Bayramını kutluyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bilge. 

ANAP Grubu adına, Sayın Beyribey; buyurun. 
Süreniz 10 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA YUSUF SELAHATTİN BEYRİBEY (Kars) - Sayın Başkan, değer

li milletvekilleri; Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Refahyol Hükümetinin alelacele hazırlamış olduğu Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısının 1 inci maddesi üzerinde GrUbum adına söz almış bulunuyorum. 

Daha önce söz ettiğim gibi, söz konusu tasan son derece aceleci bir tavırla hazırlanmıştır. Ger
çekten, böyle bir tasarıdan ne kadar Bağ-Kur'lu yararlanacaktır? Bu tasarı, tüm Bağ-Kur'luların so
runlarını çözecek midir; yoksa, dostlar bizi alışverişte görsün diye mi hazırlanmıştır? 

Refahyol Hükümeti 27 Ağustos 1996 Salı günü Meclisi olağanüstü toplantıya çağırmış olma
sına rağmen, yeterli sayıda iktidar milletvekili Genel Kurula katılmamıştır. Muhalefet, Genel Ku
rula katılmaları için, birçok yöntemlerle, Meclisin toplanmasına katkıda bulunmuştur. 

Ülkemizde, farklı yıllarda, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur teşkilatları kurulmuş olup, bu ku
rumlar, yanlış politikalar sonucu arpalık olarak kullanılarak yeterli hizmeti sunmamışlar ve malî 
açıdan çıkmaza girmişlerdir. 

Özellikle 1991 yılından sonra Bağ-Kur üyelerinden prim tahsilatı gerçekleşmemiş, tahsil edil
miş olan paralar da 1479 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre değerlendirilememiş, Bağ-Kur, 
malî açıdan uçurumun eşiğine gelmiştir. İşte bu noktada, Anavatan Partisi, iktidara geldiği zaman, 
Bağ-Kur ve Bağ-Kur'lu vatandaşlarımızı kurtarmaya yönelik bir tasarı hazırlamış; hazırladığımız 
tasarıyla Bağ-Kur'luların malî sorunlarına temel çözüm getirmek için, aktüeryal dengeyi de sağla
yarak, Bağ-Kur'u, bütçe üzerinde sürekli ve büyük yük olmaktan kurtarmaya çalışmıştır. Hazırla
dığımız tasarı, gelen hükümet tarafından derhal geri çekilmiştir. Bu hazırladığımız tasarıyla, bir 
yandan Bağ-Kur'lu, daha yüksek basamaktan emekli olacağı için daha fazla emekli aylığı almaya 
hak kazanırken, diğer yandan da, bu haktan yararlanacak sigortalıların ödeyecekleri basamak yük
seltme primleri ile mevcut prim ve gecikme zammı borçları tahsil edilerek 30 trilyon lira civarın
da bir kaynak sağlanmış olacaktı. 

Biz, bu yolla toplanan meblağı belli bir fonda biriktirip, bunu cari hesaplarda kullanmayı dü
şünmüyorduk; oysaki, yeni tasarıda bu konuda hiçbir açıklık getirilmemiştir; nemalandırılıp nema-
landırıltnayacağı, cari hesaplarda kullanılıp kullanılmayacağı belli değildir. Böylece, bizim hazır
ladığımız tasarıyla Bağ-Kur, içinde bulunduğu malî sıkıntıdan kurtulmuş olacak ve bütçe üzerinde
ki yükü kalkmış olacaktı. 

Ancak, Refahyol Hükümeti, kısa zamanda bütçede verdiği açığı kapatacak taze para bulmak 
için, daha önce memur ve işçilerin zorunlu tasarruflarının kaldırılması sonucunda anapara ve ne
maların eritilmesi yoluna başvurduğu gibi, şimdi, bu yolla da, 104 bin Bağ-Kur'lunun cebindeki ta
sarrufuna el uzatmak için, tuzakla, bir ek madde getirmiştir. Örneğin, bugün 10 uncu basamaktan 
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emekli olmuş bir Bağ-Kur'lunun aldığı maaş İ4 milyon liradır. Bu şahsın 22 nci basamağa yükse
lebilmesi için ödeyeceği para 744 610 000 liradır ve bu 744 610 000 lirayı yatırırsa, aylık maaşı 29 
milyon lira olacaktır. Oysa -ki, en düşük yüzde 5- faizle parayı bankaya yatırırsa, eline geçecek ay
lık gelir 37 500 000 liradır. Bu hesap yapılırsa, üç yıl sonunda reel değer kaybı yüzde 300'dür. Re-
fahyol Hükümeti, ağır aksak ve eksik bu tasarıyla, üç yıl sonra vereceği elma şekeri için Bağ-
Kur'luların kesesinin altınlarına göz dikmiştir. 

Bu tasarıda, toplanan 43 trilyon liranın nerede değerlendirileceğine, nasıl değerlendirileceğine 
yönelik hiçbir düzenleme olmadığı gibi, kurum, gelecekte, daha büyük sıkıntılara girecektir. Re-
fahyol Hükümeti, yeni tasarıyla, ancak, Bağ-Kur primlerinin tamamını ödeyen 104 000 kişiye göz 
dikmiştir. Oysaki, yaklaşık 2,5 milyon Bağ-Kur'lu vardır; bunların 1 milyonu hiç prim ödememek
tedir, 1 417 OOO'i ise kısmen prim ödemektedir. Öyle bir tasarı getirmeliydik ki, 2 400 000 Bağ-
Kur'lunun primlerinin ödenmesi gündeme gelmeliydi. Halen, Bağ-Kur taksitlerini ödemeyip ceza
evlerinde yatan veya icra durumunda olan binlerce vatandaşımız vardır. 

Değerli milletvekilleri, bugün, milyonlarca insanımız -özellikle, tarımla uğraşan vatandaşları
mız- sosyal güvenlik şemsiyesi dışındadır ve son derece mağdurdur. Bizim beklentimiz, tasarının 
daha geniş kapsamlı bir şekilde hazırlanarak, .sosyal güvenceden yoksun vatandaşlarımızı da gü
vence altına alacak şekilde Meclis gündemine getirilmesiydi. Oysa ki, bu tasan, bu haliyle, Bağ-
Kur ve Bağ-Kur'luya yarar sağlamayacaktır; sadece, Refahyol Hükümetinin yasa tasarısı sayısına 
bir yeni yasa tasarısı daha ekleyecektir. 

Değerli milletvekilleri, bugün dahil, Bağ-Kur'lular sağlık sorunları içerisinde kıvranmakta, va
tandaşlarımız eczanelerden ilaç almadan dönmekte, hastalar hastane kapılarında kalmakta, hasta
neye yatanlar ise hastanelerde rehin kalmaktadırlar. Sağlık kurumlarında ikinci sınıf vatandaş mu
amelesi görmektedirler Bağ-Kür'lular. Kalp hastaları, böbrek yetmezliği olan hastalar, hematoloji 
hastaları, ortopedik hastalar, üniversite ve devlet hastaneleri kapılarından geri çevrilmektedirler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sonuç itibariyle, alelacele kurulan bu Hükümet gibi, 
alelacele getirilen bu tasarı, Bağ-Kur'u kurtarmaya yönelik bir düzenleme olmaktan çok uzaktır. 
İçerisinde Bağ-Kur'un da bulunduğu tüm sosyal güvenlik kuruluşlarını içerecek yeni bir tasarının 
Meclise getirilmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın ekonomik yapısına ve ülke ekonomisi ger
çeklerine uygun şekildeki bir tasarıyı destekleyeceğiz; oysaki, bu tasarı, bu gerçeklerden çok uzak
tır. Hükümetin popülist yaklaşımlarıyla gününü kurtarmaya uygun bu tür çabalar, zaman ve fırsat 
kaybettirmekten başka bir şey değildir. 

Hepinizin ve bütün Türk Milletinin 30 Ağustos Zafer.Bayramını kutluyor, müreffeh bir gele
cek için tüm gayretlerimizi sarf edeceğimizi arz ediyorum. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Beyribey. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Yılmaz Ateş. 
Sayın Ateş, süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA YILMAZ ATEŞ (Ankara)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına sizleri tekrar saygı 

ve sevgiyle selamlıyorum. 
Sayın milletvekilleri, diğer partilere mensup arkadaşlarımız da dile getirdiler; bir kez daha di

le getirmekte büyük yarar var; siz, gerçekten, bu yasa tasarısıyla, Bağ-Kur mensubu vatandaşları
mızın yaşam standardını daha iyi bir konuma getirmek istiyorsanız, muhalefetin bu önerilerine de 
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kulaklarınızı lütfen tıkamayın; daha duyarlı davranmanızı diliyoruz. Eğer, gerçekten eşitlik ilkesi
ne inanıyorsanız, sosyal hukuk devleti ilkelerine inanıyorsanız, gelin, bu vatandaşlarımızdan altı ay 
içerisinde 43 trilyon toplayıp, emekliliğe hak kazanmış vatandaşlarımızı dahi üç yıl sonrasında 
emekli etme gibi bir aldatmacadan vazgeçin. Madem, vatandaşı bu kadar çok düşünüyor iseniz, bu 
vatandaşlarımız da, prim borçlarını üç yıl içerisinde eşit taksitlerle ödesinler. Fakat, az önce belirt
tiğim gibi, sizin amacınız, bu yasa tasarısından amaç, ne Bağ-Kur'luya yeni bir hizmet getirmektir 
ne de Bağ-Kur'u içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan kurtarmaktır/Sizin bir tek amacınız var; o 
da, içinde bulunulan bu kaynak sıkıntısını nasıl aşabiliriz... Bu yöntemle, bu baskı yöntemleriyle, 
sayısal çoğunluğunuzun verdiği üstünlüğü vatandaşların aleyhine kullanarak, siz, bu sorunu çöze
mezsiniz. Halkın benimsemediği hiçbir yöntemle başarıya ulaşmış tek bir yönetim gösteremezsiniz. 

Şimdi, eğer, siz, gerçekten, içinde bulunulan bu durumu aşmak istiyorsanız, bu baskıcı yönte
minizden vazgeçeceksiniz. Çalışanların zorunlu tasarrufuna el koydunuz; bu, sizi kurtaramayacak
tır. Şimdi, Bağ-Kur'lulara bir tuzak kuruyorsunuz; Bağ-Kur'lular da bu tuzağınıza düşmeyecekler
dir. Siyasal anlamda da demokratikleşme anlamında da büyük vaatleriniz olmasına rağmen, ne ola
ğanüstü hale "hayır" diyebildiniz ne Çekiç Güç'e "hayır" diyebildiniz; tam tersine, ülkenin dört bir 
yanını olağanüstü hale çevirdiniz, sıkıyönetime çevirdiniz. Bu, bir gün önce, yasadan aldığınız o 
güç, sıkıyönetim yöntemlerinde, sıkıyönetim maddelerinde dahi yeri olmayan bir yöntemdir; bu tür 
baskıcı yöntemlerle, siz, demokratikleşmeyi de sağlayamazsınız; o nedenle, bu yönteminizden vaz
geçin. Bizim önerimiz çok açık; gelin, bu vatandaşlara tuzak kurmaktan vazgeçin. 

İktidar ortağı olan partilerden birisinin sözcüsü, Türkiye'nin bugün içine düştüğü ekonomik 
çıkmazın sorumlusu olarak sosyal demokrat politikaları gösterdi. Anlaşılan, bu arkadaşlarımız, sa
dece madde oylamalarında içeri girip çıktıkları için, bizim konuşmalarımızın tamamını dinleyeme-
mcktedirler. 

1950 yılından bu yana, sosyal demokratların tek başına da gelemediği kısa devreli ortaklık dö
nemlerini çıkardığınız zaman, kırk yıldır bu ülkeyi sağ siyasal politikalar yönetmektedir. 

Şimdi, hükümet kurma çalışmaları sırasında "efendim, biz, ANAP'ın da programının altına im
zamızı atarız, Doğru Yol'un da programının altına imzamızı atarız" diyenler sizler değil miydiniz? 
Siz, kırk yıldır bu Türkiye'yi çıkmaza sürükleyen politikalardan farklı olarak, 45 gündür bu Yüce 
Parlamentonun gündemine hangi maddeyi sürebildiniz?.. Yok çünkü biribirinizden farkınız; siz di
yorsunuz ki, biz, onlara göre, Osmanlı Bankasıyız!.. 

Şimdi, kırk yıldır Türkiye'nin sorunlarına kalıcı hiçbir yaklaşım gösterilmediği için, hep günü 
kurtarma politikalarıyla gününüz gün olduğu için, maalesef, bugün, Türkiye'nin sosyal güvenlik 
kurumlan da tıkanmıştır; Türkiye'nin bütçesi de tamtakır hale gelmiştir; Türkiye'de demokrasi de 
tartışılır olmaktan kurtulamamıştır. Hep pansuman yöntemlerine yönelmişsinizdir. Gelin, bu pan
sumancılığınızdan vazgeçin. 

Bu arkadaşlarımız eğer dinleselerdi, biz şunu söylüyorduk: Refah Partisinin takıyyc yaptığını 
hepimiz biliyoruz. Bunu, 45 gün içinde Türkiye'nin dört bir tarafına da duyurdunuz. Bizim söyle
diğimiz, kâğıt üzerinde o masum vatandaşlarımıza sunduğunuz reçetelerinizin tersini yapmayın. 
Gücümüz yeterse,-onu size yaptırtmamaya çalışıyoruz; yoksa, sizin ne yaptığınızı, bu 45 gün içe
risinde, sağır sultan bile duydu ve gördü. 

O nedenle, eğer, gerçekten siz, Türkiye'nin sorunlarına kalıcı bir çözüm getirmek istiyorsanız, 
bu Yüce Meclisi sabahlara kadar çalıştırıyorsunuz, bunların önerilerine de kulak verin; bunların 
önerilerine kulak vermediğiniz takdirde, muhalefetin önerilerini dikkate almadığınız sürece, getire
ceğiniz her yasal düzenleme, bir ayağı boşta sallanmaya mahkûmdur; ya Anayasa Mahkemesinden 
geri döner ya Cumhurbaşkanından geri döner. 
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MİKAİL KORKMAZ (Kırıkkale) - Beraber mi çalışıyorsunuz yoksa?!. 

YILMAZ ATEŞ (Devamla) - Türkiye'nin demokratik kurumlarının işlemesinden niye rahat
sızlık duyuyorsunuz? Mahkemeler sizin lehinize karar verdiği zaman çok seviniyorsunuz; peki, si
zin aleyhinize verdiği zaman niye rahatsız oluyorsunuz? 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen karşılıklı konuşmayalım. 

YILMAZ ATEŞ (Devamla) - Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz yasa tasarısı, Bağ-
Kur mensuplarına yeni bir rahatlama getirmiyor; tam tersine, emekliliği dolmuş vatandaşlarımız, 
sizin bu aldatmacanıza kandıkları takdirde, bir üç yıl daha emekliliklerini beklemek durumunda 
kalacaklardır. O nedenle, böyle bir aldatmaca yöntemi -Türkiye Cumhuriyetindeki sosyal güvenlik 
kurumları konusunda yapılan düzenlemelere bakın- hiçbir zaman gündeme gelmemiştir. Sayın 
Özal döneminde "kıyak emeklilik" diye adlandırılan bir düzenleme yapılmıştır; onda da, vatandaş
larımız, primini ödedikleri gün, emekliliğe hak kazanmışlardır. Siz, şimdi, primi, paraya gelince 
peşin alıyorsunuz, vatandaşın hakkına gelince de üç yıl geriye atıyorsunuz; bununla, siz bu düzen
lemeyi yapamazsınız. .' 

Sayın milletvekilleri, o nedenle, maddenin düzeltilmesi doğrultusunda bir önergemiz var, o 
önergemize sizlerden destek bekliyoruz. 

Birazdan, bir yasal düzenleme daha gelecek; şimdiden söylüyorum, o konuda da uyarıyorum: 
Bakın, 12 gündür, Ankara'nın göbeğinde 5 vatandaşımız ölüm orucuna yatmış/açlık grevine yatı
yorlar; devlete kanıp, dövize endeksli konut kredisi aldıkları için. Bu arkadaşlarımız, Ankara'nın 
rantı düşük olan bir semtinde 110 metrekarelik bir ev almışlar; aldıkları bu 200 milyonluk krediye 
rağmen şu anda I milyar ödemişler ve halen kendilerine 8 milyar borç çıkarılmış. Yine, bir başka 
vatandaşımız, devletin "kira öder gibi taksit ödersiniz, konut sahibi olursunuz" vaadine dayanarak, 
yine aynı semte yakın bir yerde bir ev almış, maalesef, şu anda 40 milyon taksit ödüyor ve beş yıl 
sonra da ödeceği toplam -110 metrekarelik bir ev için- para 33 milyar lira. Siz, gerçekten Türki
ye'nin sorunlarına parmak basmak istiyorsanız, neşter atmak istiyorsanız, buyurun gelin, 10 binin 
üzerinde bir vatandaş kitlesini igilendiren -7,5 trilyon gibi bir ek külfet getiriyor; bu da, Türkiye 
Cumhuriyetinin bütçesi yanında devede kulak kalır- bu konuyu düzenleyelim. 

Sayın milletvekilleri, bu vatandaşlara 3,2 trilyon para ödenmiş, şu anda 35 trilyonun geri öden
mesine rağmen, halen birçok vatandaşımızın evi satılıyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ateş, 1 dakika eksüreniz var. 
YILMAZ ATEŞ (Devamla) - Türkiye'nin bu kalıcı sorunlarına parmak basmak istiyorsanız, 

gelin, gerçekten çözüm bekleyen bu tür sorunları ele alalım; Yüce Meclisin zamanını da, kalıcı re
formlara, dolu dolu ayıralım. 

Yüce Meclisi tekrar saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ateş. 

Madde üzerinde gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 

Şahsı adına, Balıkesir Milletvekili Sayın İsmail Özgün. 
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Vazgeçtim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN-.Vazgeçiyorsunuz. 
Madde üzerinde iki önerge vardır; geliş sırasına göre okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 1 inci maddesine aşa
ğıdaki dördüncü fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. , 

Yakup Budak Nedim İlci İsmail Özgün 

Adana Muş Balıkesir 
Saffet Arıkan Bedük Salih Kapusuz Yusuf Bacanlı 

DYP Grup Başkanvekili RP Grup Başkanvekili Yozgat 

Mahmut Yılbaş 
- Van 

"Malullük ve ölüm aylığı bağlanmasında ikinci fıkrada öngörülen bekleme süresi aranmaz." 
BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku

rumu Kanununa eklenen geçici 9 uncu maddenin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinin aşağıdaki şe
kilde düzenlenmesini teklif ve arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Yılmaz Ateş . Bekir Kumbul OyaAraslı 

Ankara Antalya İçel 
Metin Arifağaoğlu Ayhan Fırat Zeki Çakıroğlu 

Artvin Malatya Muğla 
"Bu tutarın, talepte bulunma süresinin başladığı tarihten itibaren üç yıl içinde eşit taksitlerle 

ödenmesi zorunludur." 
ALGAN HACALOGLU (İstanbul)-Sayın Başkan, ben de katılıyorum. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, biraz önce okuduğumuz ve Sayın Algan Hacalöğlu'nun da 
katıldığı önerge, aykırı olandır; bu önergeyi, öncelikle işleme koyuyorum. 

Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA ve SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI NEVZAT KÖ
SE (Aksaray) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet? 
ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NECATİ ÇELİK (Kocaeli) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın önerge sahipleri, önerge üzerinde konuşacak mısınız, yoksa, gerekçesini mi 

okutalım? 
YILMAZ ATEŞ (Ankara) - Sayın Başkan, gerekçemiz okunsun. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 

Bağ-Kur mensupları primin tamamını ödemelerine rağmen, üç yıl sonra maaşa bağlanmaları 
öngörülmektedir. : 

Eşitlik ilkesi gözönüne alınarak, prim ödemeleri de üç yıla yayılmalıdır, 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Önergeyi kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 1 inci maddesine aşa
ğıdaki dördüncü fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Yakup Budak 
Adana 

ve arkadaşları 
"Malullük ve ölüm aylığı bağlanmasında ikinci fıkrada öngörülen bekleme süresi aranmaz." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI NEVZAT KÖ
SE (Aksaray) - Katılıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NECATİ ÇELİK (Kocaeli) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katıldılar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Önergeyi kabul edenler... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Komisyonun çoğunluğu yok, katılamaz. 
BAŞKAN - Eski İçtüzükte öyleydi; ama, yeni İçtüzüğümüz, yeni madde olmadığı takdirde 

komisyona bu imkânı getiriyor. 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Şimdi, maddeyi, kabul edilen önergeyle düzeltilmiş biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Madde

yi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Bu Kanun hükümleri yayımını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Madde üzerinde grupları ve şahısları adına söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde grupları ve şahısları adına söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

EMİN KUL (İstanbul) - Söz talebimiz vardı Sayın Başkan. 
BAŞKAN -Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. 
EMİN KUL (İstanbul) - Söz talebim vardı. 
Baştan belliydi zaten!.. 
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BAŞKAN - Sayın Kul, bana iletilmedi. 

EMİN KUL (İstanbul) - Ziyanı yok Sayın Başkan. Daha böyle çok gadre uğrayacağız. Çün
kü, dünden beri uğraştırıyorlar. 

BAŞKAN - Başka söz talebi yoktu Sayın Kul. Arkadaşlarımız da çok yorgunlar, herhalde 
unutkanlıklarına geldi; yoksa, gadr diye almayın lütfen. 

EMİN KUL (İstanbul) - Sizin için hiçbir eksiklik yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu nedenle Sayın Kul'dan özür dileyerek, çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. 

4. - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mallarının Satışı Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/503) (S. Sayısı: 95) (]) 

BAŞKAN - Şimdi, gündemdeki sarıya göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mal
larının Satışı Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakeresine baş
lıyoruz. 

Komisyon?..Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunma
sını kabul edeni er... Kabul etmeyenler...Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Zekeriya Temizel; buyu
run. (DSP sıralarından alkışlar) 

OYA ARASLI (İçel) - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Temizel, konuşma süreniz 20 dakikadır. 
Buyurun. 
DSP GRUBU ADINA ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mallarının 

Satışı Hakkında Kanun Tasarısıyla ilgili olarak, Demokratik Sol Parti adına, Grubumun görüşleri
ni açıklamak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarının, özellikle bu olağanüstü toplantı döneminde yaptığımız ça
lışmalardan sonra, çok önemli bir özelliği var. Çünkü, bu tasarı, eğer bu Mecliste yasalaşırsa, bu 
Meclisin çalışmalarıyla ilgili olarak, saygınlığına herhangi bir şey katacak mı katmayacak mı, bu
nu göreceğiz. 

Onun için, bu çalışmalarımızın, her türlü önyargıdan uzak, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
yakışır bir şekilde sonuçlandırılması, en büyük dileğimiz. Bu dilek çerçevesinde, önce, konuyla il
gili genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mallarının satışı, ülkemizde, 
sürekli olarak lojman sorunuyla karşımıza çıkıyor; lojmanlar satılacak mı satılmayacak mı diye dü
şünülüyor. Tabiî, olay, bununla sınırlı değil. 

Değerli milletvekilleri, şu, belki de Türkiye Büyük Millet Meclisindeki herkesin genel dileği: 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de, bir gün, çalışanlarına aynî ödeme yapmaktan kurtulacak; onla
ra, geçinmeleri için, barınmaları için, tatil yapmaları için yeter düzeyde bir ücret verecek; onlar da, 

(1) 95 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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bununla, istedikleri yerde oturacaklar, istedikleri yerde tatil yapacaklar, istedikleri yerde de, dile
dikleri gibi, istedikleri arabaya binip gezecekler. 

" Değerli milletvekilleri, işte, çalışanların bu olanaklara kavuşturulmaması nedeniyle, devlet, 
bazı sosyal zorunluluklarla, çalışanlarına aynî ödeme yapma yoluna gitmiş ve sonuç olarak da bu 
durum ortaya çıkmıştır. 

Yine, çağdaş ülkelerde, çalışanlar, hiçbir zaman, kamunun mallarını kendi özel işleri için kul
lanmazlar, özel çıkarları için kullanmazlar. Ancak, ülkenizde yasal olarak bunları kullanma izni ve
rirseniz, bunların sınırlarını belirleme olanağına sahip olmazsınız, iş çığrından çıkar ve herkes, ka
mu malını, kendi malı gibi tasarruf etmeye başlar. 

Değerli milletvekilleri, Demokratik Sol Parti, kamu çalışanlarının toplu pazarlıklarla belirlen
miş yeterli düzeyde ücret aldığı, dolayısıyla, çağdışı aynî ödeme yöntemlerinin son bulduğu bir üc
ret rejiminin gereğine kesinlikle inanmaktadır ve bu, umuyoruz ki, bu Meclis tarafından gerçekleş
tirilecektir. Bu gerçekleştirilmeden yapılacak düzenlemelerin neye mal olacağını, siz değerli mil
letvekillerinin takdir edeceğini zannediyorum. 

Bu gerçekleştirilmeden, bu insanların elinden lojmanlarını aldığınız takdirde, sadece, maaşla
rının neredeyse tamamını ödeyerek barınma olanağına bile sahip olmayan bu insanların hangi yön
temlere başvuracağının, neler yapacağının yollarını açmış olursunuz" 

Bakın, altını çizerek belirtiyorum; kamu kurumlarının sahip oldukları konutların satılması ko
nusu, ancak, bu sorunlar, yani, çalışanların ücret sorunları çözümlendikten sonra gündeme gelecek 
bir olaydır. Bu insanların elinden bu olanağı alamazsınız, almamanız gerekir, bunu iyi düşünmeniz 
gerekir. 

Değerli milletvekilleri, burada bir konuyu daha dikkatinize sunmak istiyorum. Kamu konutla
rının yanı sıra, kamu arazilerinin, kısacası kamu mallarının da paraya çevrilmesini amaçlıyoruz. 

, Kamu malı nedir? Kamu malının ne olduğu konusunu, gerçekten, hafızalarınızda bir defa daha ta
zelemek, bu konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Ülkemizde, gereği kadar korunmasa bile, bir arazi rejimimiz vardır. Üstelik, bu rejim, arazi 
mülkiyetini tanımlama biçimi itibariyle hem Osmanlı İmparatorluğu döneminde hem de cumhuri
yet döneminde, çok çağdaş ülkelerden daha ileri bir düzeyde olmuştur. Bizim arazi rejimimizde, 
özel ve tüzelkişilerin özgürce tasarruf ettikleri özel mülk yanında, bir de kamu malı tanımı bulun
maktadır. Nedir kamu malı; kamu malı, doğal nitelikleri itibariyle herkesin kullanımına açık olan, 
devlet ya da bir kamu tüzelkişisi tarafından kamunun doğrudan doğruya yararlanmasına ve kullan
masına tahsis edilen veya bir kamu hizmetinin aracı olarak kullanılan değerlerdir. Devletin temel 
görevi, bu tür topraklar üzerinde, sadece, genel ve müşterek yararlanmayı sağlamak ve bunları dü
zenlemekten ibarettir. Devlet, bu arazilerin, bu amacın dışında başka amaçlarla kullanılmasına ke
sin olarak engel olmak zorundadır. Bu nedenle, bizim bu arazi,rejimimizi göz önüne aldığımızda, 
kamu malı olarak görülen bu değerlerin, bir kâğıt para olarak görülmesi olanağı yoktur. Her şeyi 
paraya çeviremezsiniz, para olarak göremezsiniz; çünkü, kamu malı, kamunun müşterek malı, her
kesin ortak olarak kullanacağı mallar, bir ülkeye mensubiyetin gereğidir; "bu ülke, benim ülkem" 
diyebilmenin gereğidir. Eğer, insanların ortak olarak kullandıkları arazileri, birilerinin özel mülki
yeti haline getirirseniz, yani bir kâğıt para olarak görürseniz, bu olanağı insanların elinden alırsı
nız. 

Değerli milletvekilleri, bugün, hepinizin bildiği gibi, 780 576 kilometrekare yüzölçümü olan 
bir ülkeye sahibiz; ülkemizin yüzölçümü bu. Bunun, 420 bin kilometrekaresi, yani yaklaşık yarısı
na yakın bir kısmı, özel mülkiyete aittir; 66 bin kilometrekaresi, yani yüzde 15,8'i de. Hazinenin 
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özel mülkiyetindedir; kalan, yani Türkiye'nin yaklaşık yine yansına yakın bir kısmı, devletin hü
küm ve tasarrufu alında bulunan ve biraz önce belirttiğim nitelikteki alanlardır. Türkiye, bu alan
larını değerlendirmek zorundadır ve Türkiye, bu alanlarını korumak zorundadır; bu alanlarının her 
bir metrekaresini, kamu yararına uygun olarak imar planlarında tanımlamak ve ancak bu kamu ya
rarına uygun olarak kullanmak zorundadır. Gerektiği takdirde, bu alanları, yatırım için, sosyal 
amaçlar,için, bedelsiz olarak, bu amaçlar için kullanacaklara da devredebil mel i di r. Bizim arazi re
jimimiz, işte bunu gerektirir. 

Değerli milletvekilleri, bu kısa açıklamadan sonra, Türkiye'deki kamu mallarının değerlendir
mesine yönelik olarak Önünüze getirilen yasa tasarısı hakkında birkaç açıklamada bulunmak istiyo
rum. Önünüzdeki yasa tasarısı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mallarının Satışı Hak
kında Kanun Tasarısı. Kanun tasarısının 1 inci maddesini, beraberce okuyalım; kanun tasarısının 1 
inci maddesi: "Bu kanunun amacı, kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan ve bir ka
mu hizmeti için gerekli olmayan taşınmaz malların satılarak tasfiye edilmesidir." Hiçbir mahzuru 
yok; doğrudur da, olabilir; gerçi, gerek var mıdır, biraz sonra geleceğim; ama, olabilir. Şimdi, bu 
maddeyi okuduğunuz zaman, siz, doğal olarak, bundan sonraki maddelerde, hangi malların satıla
cağının, yani bunların nasıl gruplandırılacağının; bunların, hangi usullere göre satılacağının; yürür
lükteki usullere göre mi, yoksa, 2886 sayılı Yasadaki bazı usuller değiştirilerek yeni bir usul mü ih
das edileceğinin; sonra, ne şekilde satılacağının, taksitli mi satılacağının, taksitsiz mi satılacağının, 
ihaleye çıkılacağının mı ihaleye çıkılmayacağının mı; kısacası, bu tür düzenlemelerin gelmesini 
beklersiniz değil mi? Yani, zaten, Meclisin yasa yapmasının da amacı budur. Mademki bunların 
tasfiyesiyle ilgili olarak bir yasa tasarısı getiriyorsunuz, tasfiye usullerini belirtmek zorundasınız. 
Değerli milletvekilleri, ama, bu beklentiniz, bu yasa tasarısında kesin olarak hayal kırıklığı doğu
ruyor. Böyle bir olay yok; çünkü, yasa tasarısı 2 maddelik ve 2 nci maddesi de, sadece ve sadece, 
bütün bunların hepsini istediği gibi yapmakta Bakanlar Kurulu yetkilidir deyip çıkıyor kenara. 

Deneyimli arkadaşlarımıza soruyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihinde veya her
hangi bir parlamento tarihinde, yasa yapma tekniği olarak, böyle bir teknikle karşılaşmışlar mı, 
böyle bir yasa görmüşler mi? Buna, kesin olarak ihtimal vermiyorum. Bizim Anayasamız, Bakan
lar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verir; doğru, 91 inci madde buna elveri
yor; bunun herhangi bir şeyi yok. Ancak, değerli milletvekilleri, bu, Hükümete kanun hükmünde 
kararname çıkarma yetkisi veren bir kanun tasarı sı değil. Bu, satış düzenleyen bir tasarısn Bu satış 
düzenleyen yasa tasarısının, oturup da, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verir gibi dü
zenlenmesi... Kısacası, yani, burada, herkes, belki de Anayasaya aykırılık iddiası dinlemekten bık
tı; ama, siz, buna ne ad verirseniz o zaman onu verin. Böyle bir olay olmaz, böyle bir olay olamaz. 

Şimdi, Bakanlar Kuruluna bu maddelerle hangi yetkiler devrediliyor; bunları, size, kısa olarak 
sıralamak istiyorum. Bakanlar Kuruluna, bu kanun tasarısıyla devredilmek istenilen -yani, devre
dilmesi olanaklı değil, ama- yetkiler neler, bunlara sırayla bir bakalım: 

Öncelikle, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerin ve kamu hizmeti için gerekli ol
mayan taşınmaz malların satış usul ve esaslarını, yöntemlerini belirleme konusunda yetki veriliyor. 
Bunda, Komisyona gelen şekliyle, bir yetki daha vardı; o da, üzerinde irtifak hakkı kurulan yerle
rin hak lehtarlarına satılmasını içeren ve Anayasanın 169 uncu maddesine net olarak aykırılık oluş
turan bir düzenlemeydi; ama, Allah'tan, Komisyonda çekildi, bu düzeltildi; ama, bu ikisi duruyor. 

Kamu kurum, ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerin satılmasını engelleyen hukukî mevzuat, şu 
anda var mıdır, yok mudur diye sormak gerekir; yoktur değerli arkadaşlarım. Kamu kurum ve ku
ruluşlarının sosyal tesislerinin satışını engelleyen ya da satılması için özel bir yasal düzenlemeyi 
gerektiren hiçbir durum yoktur. Kamu kurum ve kuruluşlarını, istediği takdirde, bu kurum ve 
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kuruluşlar satabilir; 2886 sayılı Yasaya göre değerlendirmesini yapar, ilanını yapar, ihale ilanını 
yapar, ihaleye çıkar ve satar; bunun önünde hiçbir engel yoktur, olması da mümkün değildir zaten. 
Peki, niye bu yasa getiriliyor? 

Aslında, bu tür düzenlemeler yapılırken, bunların önünde, bu tür satışları engelleyen bazı en
geller varsa, yasal eksiklikler varsa, onların tamamlanması gerekir. Doğru, öyle bir şey olsa, bura
da, kimsenin diyecek bir şeyi de olmaz zaten. • . ' •-

Bunların önündeki yasal engel, aslında fiilî engeldir; çünkü, kamu kurum ve kuruluşlarının bü
yük bir kısmı, genellikle kıyılarda, kumların üzerinde, kısacası, devletin hüküm ve tasarrufu altın
daki yerlerde -hiçbir şekilde özel mülkiyete konu olamayacak yerlerdedir- tapuları yoktur veya ta
pu sorunları çok fazladır; bu nedenle satılamamaktadır. 

Peki, bu düzenlemede, bunu ortadan kaldıracak herhangi bir şey getiriyor musunuz; o da yok. 
O zaman, bu düzenlemenin amacı ne? Bu düzenlemenin amacı yok; yani, olan bir şeyi bir daha dü
zenlemeye kalkmanın, gerçekten herhangi bir anlamı yok. 

Kamu hizmeti için gerekli olmayan taşınmaz mallar... Kamu hizmeti için, bir mal, gerçekten 
gerekli değilse, bunun da satışına engel herhangi bir şey yok; kim engelleyebilir?.. Bunun engel
lenmediğini, her sene, bütçe kanunlarına koyduğunuz gayrimenkul satış gelirlerinde zaten görüyor
sunuz. Her sene trilyonlarca liralık gayrimenkul satış geliri nereden geliyor zannediyorsunuz; ma
dem yasal bir engel veya yasal düzenleme yok da, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, sürekli yasala
ra aykırı mı davranıyor?.. Böyle bir olay da yok. Bir kuruluş "benim buna ihtiyacım yok" dediği 
andan itibaren, bir kamu hizmetine tahsisli değilse veya onun için kullanılmayacaksa, ihaleye çıkı
lır, ilanları yapılır ve ihale suretiyle satılır. 

Değerli arkadaşlar, bunun da herhangi bir engeli yoktur, kesin olarak engeli yoktur ve bunun 
hangi amaçla buraya getirildiğini anlamak çok güç. Haa, böyle bir düzenleme yapılıp kazara, bu
radan da geçerse acaba bunlar ihalesiz mi satılacaktır? İhalesiz mi satılacaktır, sizin, burada.hiçbir 
zaman bilme olanağına sahip olmadığınız bazı yöntemlerle mi satılacaktır; bunu bilemeyiz. İşte, bu 
yetkiyi verdiğiniz takdirde -ki verilmesi bize göre olanaksızdır- o zaman, neyle karşılaşacağımızı 
kesin olarak bilemeyiz; usulün dışına çıkarsınız. 

Değerli milletvekilleri, bu yasayla verdiğiniz bir yetki daha var; o da, "Bakanlar Kurulu, 1050 
sayılı Mtıhasebei Umumiye Kanununun 24 üncü maddesinde belirtilen parasal sınırlara tabi olma
dan bu satışları yapabilir" yetkisi; yani "parasal sınırları kaldırılabilir" diye konulmuş buraya. Ya
ni yasa yapan birisinin, böyle bir şeyi yazma olanağı yoktur. Çünkü, herkes çok net olarak bilir ki, 
1050 sayılı Yasada parasal sınır diye bir şey yoktur; sadece, bu sınırların, bütçe kanunlarıyla belir
leneceğini ortaya koyar; yani, her seneki bütçe kanunlarıyla; ne kadara kadar illerin yetkisinde, ne 
kadara kadar bakanlığın yetkisinde, ne kadarının Bakanlar Kurulunun yetkisinde ve ne kadarının -
bunun altını çizerek söylüyorum- kanunla satılacağını düzenler, kanunla!.. Yani, 1920'li yıllardan 
beri, Türkiye Cumhuriyeti belirli değerin üstündeki gayrımenkullerini satabilmek için, bu Parla
mentodan kanun çıkarmak zorundadır. 

Siz, bu düzenlemeyle -eğer yapılabilirse, yani yasal aşabil irse- Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin bu konudaki yetkisini, her türlü arazisini, her türlü varlığını elden çıkarma konusunda hüküme
te vermiş oluyorsunuz, Hükümete veriyorsunuz. Hükümete bu konuda yasal düzenleme yetkisi de
ğil, direkt olarak yetki vermiş olacaksınız. O da nasıl olacak, gerçekten onu anlamak da mümkün 
değil; böyle bir şey olamaz, olmaması gerekir. 

Değerli milletvekilleri, üçüncü yetki: Üçüncü verdiğiniz yetki, 2946 sayılı Yasaya tabi kaimi 
konutlarının tahsislerini kaldırma, satılacaklarını tespit, satışın peşin ya da taksitle olmasına, satış 
ilke ve yöntemlerinin belirlenmesine ilişkin yetkidir. 
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Bunların satılmasına, daha önce söylediğim gibi, hiçbir engel yoktur. Bütçe konuşması sıra

sında, bunu, net olarak Sayın Maliye Bakanına sorduk "bu kamu konutlarının satılmasında ne en
gel var ki Allahaşkına. Zaten her sene yüzlercesi satılıyor, ihaleye çıkılıyor, satılıyor" dedik. Dedi
ler ki "bunun nedeni, üzerindeki tahsislerin kaldırılması konusundaki zorluklar. Tahsisini kaldırı
yoruz, Danıştaya gidiyorlar, Danıştaydan yürütmeyi durdurma kararı alıyorlar; böylece bu satılmıyor." 

Değerli milletvekilleri, bu sorun bu tasarıyla ortadan kalkıyor mu? Yetkiyi kime veriyorsunuz; 
MaUye Bakanının olan yetkiyi, şimdi Bakanlar Kuruluna veriyorsunuz. Bakanlar Kurulu yürütme 
organı değil mi; Bakanlar Kurulunun aldığı bir karar üzerine Danıştaya başvurulamayacak mı; Ba
kanlar Kurulu, kalkıp da şuradaki lojmanların tamamını boşaltın dediği zaman, Maliye Bakanı bo
şalttığında Danıştaya gidenler, Bakanlar Kurulu boşalttığı zaman gidemeyecekler mi?!. Bu da, ger
çekten, büyük bir garabet. Böyle bir yetki olmaz; yani, sorun varsa bile, zaten, bu sorunu, bu yasa 
tasarısı çözmüyor. Sorununuz neyse, çok net olarak ortaya koyun, hep beraber çözelim bunu; çö-
zeriz de üstelik. (DSP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, tasarıda, bu tür gayrimehkullerin taksitle satılacağı belirtiliyor "taksit
le de satılabilir" deniliyor. Gayri menkullerin taksitle satılabilmesi bir yasa konusu; yani, çok net bir 
şekilde ilgili yasalarında değişiklik yaparak, bunu, şunları, şunları, şu koşullarla takside satabilirim 
diye yazmanız gerekir. Peki, yasa konusu olan bir konuda Bakanlar Kurulu istediğini yapabilir de
mek suretiyle, siz, ona, yasa hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermediğinize göre, ne yetkisi
ni veriyorsunuz; bu yetkisini nasıl kullanacak; bu da gerçekten, üzerinde durulması gereken bir ko
nudur. 

Değerli milletvekilleri, son birJconuya değinerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Bakanlar Ku
ruluna, bu tasarısıyla tanıdığınız, belki de gerçekten, ayrıntısıyla incelenmediği zaman ne anlama 
geldiği konusunda kuşkularınız bulunan başka bir yetki daha var; o da satılacak konutların imar, if
raz ve kat mülkiyetinin kurulmasına ilişkin yeni esas ve usullerin belirlenmesidir; yani, siz, Bakan
lar Kuruluna imar yetkisi veriyorsunuz. Değerli milletvekilleri, hepiniz deneyimli insanlarsınız, bü
rokrasiden gelmiş insanlarımız var, yerel yönetimlerden gelmiş insanlarımız var. Kent sınırları içe
risindeki imar yetkisinin Bakanlar Kurulu tarafından, hem de yasal herhangi bir değişiklik yapıl
madan kullanılma olanağı var mıdır; bunu yaptırabilir misiniz? Yerel yönetimlerin başından gelmiş 
insanlar var. Bakanlar Kurulu oturup da oradaki 100 metrekarelik gayri menkul üne, etrafındaki her 

I tarafa 4 kat verilmişken, 14 kat verdiği takdirde, bu hakkaniyete uygun olur mu? Böyle bir yetkiyi 
Bakanlar Kuruluna nasıl tanırsınız? Yani, bunun tanınmayacağını hepiniz bilirsiniz, böyle bir yasa 
çıktığı zaman da tanınamayacağını hepiniz bilirsiniz; ama, bu Parlamentodan böyle bir yasa çıktı
ğı zaman, ondan bir onur duyacağımızı düşünürsek, gerçekten bu çok zavallıca bir olay olur. 

Kat mülkiyetinin kurulmasına ilişkin yeni esaslar... Bizim, bir Kat Mülkiyeti Yasamız vardır. 
Şimdi, Kat Mülkiyeti Yasasında değişiklik yapmadan, orada bir tane yasa var, ülkenin büyük bir 
kısmı ona tabi olacak, başka birileri de Bakanlar Kurulunun tespit ettiği esaslara tabi olacak. Böy
le bir garabet olabilir mi?!. 

Değerli milletvekilleri, bunlar olamaz, bunların olması mümkün değildir. Bu yasa tasarısı, kö
keni itibariyle, her şeyiyle beraber yanlış gelmiştir; belki amaçları doğrudur. Eğer gayri menkulle
rin satışında bazı engeller varsa, bunların satılmasını engelleyecek, en azından hızlı olarak işleme
sini engelleyecek bazı hükümler varsa, bunların düzeltmesini yapalım, yapılmalıdır da; ama, bunun 
açık olarak ortaya konulması lazım. Üstelik de getireceğiniz yasa, hiçbir sorununuzu çözmüyor, 
çözmesi de mümkün değildir. 

O nedenle de, çok net olarak diyoruz ki, önümüzdeki yasa tasarısının, bir yasa tasarısı olarak 
algılanması olanaklı değildir. » 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Temizel, 1 dakika eksüreniz var; buyurun. 

ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 

Yasalaşma sürecini tamamlayacağı konusunda da büyük kuşkularımız var. Ancak bu süreç, 
hiç değilse Türkiye Büyük Millet Meclisinde kesilsin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi de kendi 
saygınlığını korumuş olsun. 

Biz, dikkatinizi bu konulara çekmek istedik; umarım yararlı olur. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Temizel. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Lale Aytaman; buyurun efendim. (ANAP ve DSP sırala

rından alkışlar) 
Süreniz 20 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA LALE AYTAMAN (Muğla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime, Zafer Bayramımızı kutlayarak başlamak isti

yorum; burada, şehitlerimizi saygıyla anıyorum ve bütün millî bayramlarımızı son derece derin 
duygularla kutlamaya alışmış olan bir Türk vatandaşı olarak, maalesef, bugün, Zafer Bayramını 
milletimle birlikte kutlayamamanın üzüntüsünü buradan ifade etmekten de kendimi alamıyorum. 

MEHMET AYKAÇ (Çorum) - Çalışarak kutluyoruz. 
LALE AYTAMAN (Devamla) - Çalışarak kutladığımız çok gündeme getirildi. Yalnız, tarih

ten biraz ders almamız gerekir diye düşünüyorum. O yüce zafere nasıl ulaşıldı; zamanında, doğru 
. planlamayla, zamanı doğru kullanarak, eldeki olanakları en güzel şekilde değerlendirerek o zafere 
varıldı. Ben de diyorum ki, eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendine tanınan çalışma süreleri 
içerisinde yeterince çalışsaydı, şu Zafer Bayramına, böyle alelacele önümüze getirilen yasa tasarı
larıyla girmezdik. Çalışmaktan hiçbirimiz kaçmıyoruz; eğer, gündeme, gerçekten olağanüstü konu
lar gelseydi... 

Birkaç örnek vereyim müsaadenizle -çünkü, vatandaşlarımız, olağanüstü olarak onları görü
yor; onların, bu Yüce Mecliste, derhal, ivedilikle ve gerekirse günlerce tartışılmasını istiyor- önü
müzde, maalesef, hepimizi üzen, yeni gerçekleşmiş olan gayet nahoş bir olay var: İçimizden bir ar
kadaşımız, iyi niyetlerle de olsa, bir terörist grubun törenine katılıyor; onların, ne idüğü belirsiz bir
takım bez parçalarının altında duruyor ve bizleri fevkalade üzüyor. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir ferdi olarak, bundan, çok büyük bir üzüntü duymaktayım ve 
bir idareci olarak pek çok şehit anasını ve babasını teselli ederken duyduğum duygulan, burada, bü
yük bir eziklikle tekrar hissediyorum. Onların karşısında, acaba, buradan, aramızdan çıkan ve de
ğerli milletimizin saygın oylarıyla buraya gelen bu kişinin, bu cüreti nasıl gösterdiğini de sorma
dan edemiyorum. Bence, olağanüstü durum budur. Sayın yetkili bakanlarımız, bu konuyu burada 
gündeme getirmeli ve tartışmalıyız; buna gönülden inanıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Bingöl) - İyi niyetlen istismar ediyorsunuz. 
LALE AYTAMAN (Devamla) - İyi niyetleri takdirle karşılıyorum; ama, niyet başkadır, yapı

lan işlem başkadır. Milletimin çoğunluğunun benim gibi düşündüğüne inanıyorum ve bu hareketi 
kınıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, hepimiz, buraya iyi duygu ve düşüncelerle geldik. Hepimiz, birbirimi
ze yardımcı olabilmeyi bir ilke edinerek geldik. Hiçbirimiz, bir diğerimizin önüne bir mania koy
mak için gelmedik. Yeni bir arkadaşınız olarak, maalesef, günlerdir, burada en makul birtakım 
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konularda dahi bir uzlaşma sağlayamadığımız için üzülüyorum. Halbuki, makullerde, hem iktidar 
hem muhalefet, bu millet, bu devlet için bir olmalıdır Niçin bunu yapamıyoruz, bunu anlamakta 
zorluk çekiyorum. Gelin, gerçekten, milletimizin, memleketimizin menfaatlarında birleşelim. İkti
dar- muhalefet demeden hep bir olalım; sabahlara kadar çalışalım; ama, memleketimize güzellik
ler getirelim; iyilikler getirelim. Bunda, lütfen bir birliktelik oluşturalım; buna hepimiz hazırız; 
ama, önyargıları bir kenara koymamız şarttır diyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mallarının Satışı Hak
kındaki Kanun Tasarısı üzerinde konuşma hakkı bana verilince, bütün konunun derinliklerine ka
dar inebilmek için, Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelere de katıldım, sonuna kadar bütün 
tartışmaları dinledim; fakat maalesef, yine, şunu belirtmek durumundayım; böyle bir yasa tasarısı 
önümüze gelince, ben, idareden gelen bir arkadaşınız olarak şunu isterdim: Mademki, kamu kuru
luşlarının taşınmaz mallarının satışını gündeme getiriyoruz, o zaman, bu yasa tasarısı, gerçekten, 
bize, bu hususun nasıl olacağını açık ve seçik bir şekilde önümüze kpyabilseydi. Aramızda, şu sa
londa oturan ve memur ve işçinin sosyal konut sıkıntısını bilen pek çok arkadaşımız var. Ben, şim
di, onların gözlerinin içine bakarak soruyorum, bu vatandaşlarımız bizim şurada yaptığımız tartış
malardan huzursuzluk duymuyorlar mı? Bunlar, Bakanlar Kuruluna verilecek olan bir yetkinin na
sıl kullanılacağını, hangi şekillerde, nereden başlanarak gerçekleştirileceğini bilmeden, yarınların
dan emin olmadan rahatsızlık duymuyorlar mı? 

Şöyle bir bakalım, bu memlekette lojman diye bilinen sosyal konutlarda kimler oturuyor. Za
ten başka tercihi olsa vatandaşın, bu konutlarda oturmaz, gider, kendi arzu ettiği, belki daha iyi ola
naklara sahip olan konutlarda oturur; ama, başka seçeneği olmadığı için orada oturmak durumun
da. Efendim, hep şundan bahsediyoruz, diyoruz ki: "Güneydoğuda, doğuda eziyet çeken vatandaş
larımız... Onları unutmayalım." Ama, ben, size diyorum ki, evet onları unutmuyoruz; fakat, Türki
ye'nin en batısında, benim temsil ettiğim ilde de memurun ve işçinin lojman sıkıntısı vardır, işte, 
aramızda idareden gelen arkadaşlarımız var, sizlerin gözünüzün içine bakarak soruyorum: Marma
ris'e polis gönderebiliyor muyuz; Marmaris'e öğretmen gönderebiliyor muyuz; Bodrum'a jandarma 
gönderebiliyor muyuz lojman olmadan? Bunlar, hangi gelirleriyle konut kiralarını ödeyecekler? 
Gidemiyorlar; kaç tane eş, kaç tane çocuk gelip kapımızda ağlamıştır "oraya tayinim lütfen durdu
rulsun, ben ülkenin herhangi bir yerinde hizmet etmeye hazırım" diye... 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Oradaki lojmanlar satılmayacak. 

LALE AYTAMAN (Devamla) - Ama, o henüz yasalaşmadı. "Hayır, satılmayacak" diyorsu
nuz; ama, onu düzenleyen yasa geriye döndü... 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara)-Geriye dönmedi. 

LALE AYTAMAN (Devamla) - Eğer, o yasa çıkmış olsaydı, ben, kendimi, bugün, bunları, 
burada söylemek mecburiyetinde hissetmezdim. 

İşte, itirazım şudur: Keşke, önümüze, bütün bunları içeren ve bu satışların nereden, kimlerden, 
hangi önceliklerle başlayacağını bildiren kapsamlı bir yasa gelseydi. 

Memnuniyetle, yetkileri, sayın bakanlarımıza devredelim; ama, o zaman, bizler, burada niçin 
varız?! Vatandaş, sizi, beni ve buradaki diğer değerli millctvekillerimizi, kendilerini temsil etme
leri için, kendi görüşlerini burada gündeme getirmeleri için ve yasama organındaki kararlara, onla
rın adına, iştirak etmeleri için buraya gönderdiler. Peki, vatandaşın bana verdiği bütün bu hakları, 
yetkileri, ben, Bakanlar Kuruluna devredersem ve de varsayalım, bu Bakanlar Kurulu, benim ve 
benim seçmenlerimin istemediği şekilde bir uygulamaya geçerse, o zaman, ben, onlara nasıl cevap 
vereceğim?! İsterdik ki, bütün bu hususlar, Yüce Mecliste gündeme getirilsin, bizler de görüşleri-
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mizi belirtelim. Bizim görüşlerimiz burada hoş karşılanmayabilir; ama, çoğunluğa saygı gösterir
dik ve çoğunluğun istediği yine olurdu. Acaba, neden bu acele diyorum? Günlerdir burada kaynak 
kaynak kaynak... 

Değerli milletvekilleri, ben, diyorum ki, en değerli kaynağımız insandır Türkiye'de. İnsanı bir 
kenara koyarak, onun dışında herhangi bir kaynağı önplana geçirmek yanlıştır, hatadır. 

MİKAİL KORKMAZ (Kırıkkale) - Bu, insanları doyurmuyor ki... 

LALE AYTAMAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, eğer, lojmanları satarak insanları do
yuracak hale geldikse, bize yazıklar olsun. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Özelleştirmeyi siz başlatmadınız mı ilk defa?.. 

LALE AYTAMAN (Devamla)-Özelleştirmeye hiçbirimiz karşı değiliz. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Peki, bu nedir? 
LALE AYTAMAN (Devamla) - Özellikle eğitim ve dinlenme tesislerinin göze batacak ka

dar israf yatağı olduğunu biliyoruz. 

MEHMET AYKAÇ (Çorum) - Balıkesir Valisinin 4 konutu var... 
LALE AYTAMAN (Devamla) - Bunların hepsini biliyoruz değerli milletvekilleri, sizinle so

nuna kadar hemfikirim; ama, arzu ediyorum ki, düzenlemeleri burada hep birlikte tartışalım. Bakı
nız, dün akşam, saatlerce Plan ve Bütçe Komisyonunda bu konu tartışıldı, gerek İktidar gerek mu
halefet partilerinin değerli temsilcileri bir hususta birleştiler ve dediler ki "önemli olan uygulama
dır" ama, iş uygulamaya gelince, şu önümüzdeki yasa taslağında uygulamayla ilgili hiçbir husus 
yok ve orada denildi ki, hatta Plan ve Bütçe Komisyonu Değerli Başkanımız da bu duyguları ifade 
ettiler. İnşallah, Bakanlar Kurulumuz uygulamaları güzel gerçekleştirir: Bunu biz de arzu ediyoruz; 
ama, keşke bunu, burada paylaşsaydık, bilseydik. 

Şimdi, bakınız, kafamda birkaç tane soru var. Bu soruları keşke burada cevaplandırarak sonu
ca varsaydık. Diyorum ki, acaba, böyle bir yasa tasarısı getirilirken, gerek lojmanların gerekse di
ğer kamu kuruluşlarının taşınmaz mallarının, hazine arazilerinin... Evet, bunların içerisinde çok de
ğerli koylarımız da olabilir, ormanlarımız da olabilir, bunların içerisinde kıraç araziler de olabilir, 
hepsi olabilir. Acaba, bunlar gündeme gelirken, gereken kurum ve kuruluşların görüşleri alındı mı, 
valilerle görüşüldü mü, yerel yönetimlerin görüşü alındı mı. Devlet Planlama Teşkilatının görüşü 
alındı mı? Bence, bütün bunlar olmalıydı, bütün bu hazırlıklar yapıldıktan sonra bu yasa tasarısı 
önümüze gelmeliydi; çünkü, yine soruyorum, diyorum ki, lojmanlar çok çeşitli; acaba, Sayın Hü
kümetimiz, bu yetkiyi aldığı takdirde, bunların hangisinden başlayacak, hizmete bağlı olanlardan 
mı başlayacak; yani, hemşire, ebe, öğretmenden mi başlayacak?!. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Mebus lojmanlarından başlayacak. 

LALE AYTAMAN (Devamla) - Evet, o konuya geleceğim, müsaade buyurunuz. 
Hemşire, ebe, öğretmen, acaba, lojman olmasa, soruyorum, pek çok yöremize gidebilir mi gi

demez mi? Hizmet alanı içerisinde, kampuslar içerisinde olanlardan mı başlanacak; yoksa, kentler-
dekinden mi başlanacak? Yeni iller kurulduğunda ne yapılacak? Kaymakamlar mı lojmanlarını bo
şaltacaklar?! Sayın Valilerimizi mi çıkartacaksınız lojmanlardan, Sayın Başbakanımızı mı çıkarta
caksınız?! Cumhurbaşkanlığındaki konutlardan mı başlayacaksınız?! Evet, haklısınız, eğer, başla-
nacaksa, mutlaka ve mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi lojmanlarından başlanmalıdır. (Alkış
lar) Ama, eğer başlanacaksa... 

Peki, ne öldü da, bu kadar acele -olağanüstü- bu lojmanların satışını gündeme getirdik?! 300 
bin lojmandan sadece 67 bininin satılabilecek olduğunu öğrendik. Bunlardan elde edilecek gelir de. 
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pek o kadar fazla bir şey getirmiyor. Ama, ne yapıyoruz biliyor musunuz: Aşağı yukarı 1,5 milyon 
insanı, onların yakınlarıyla, komşularıyla birlikte yaklaşık 3 milyon insanı, "acaba ilk ben mi loj-
madan dışarıya çıkarılacağım" diye tedirgin ediyoruz, bir huzursuzluk ortamı yaratıyoruz, sosyal 
düzeni bozuyoruz. Bunlara hiç gerek olmazdı, derdik ki "ey vatandaşım, biz, bunları özelleştirece
ğiz; ama, biz, senin maaş durumunu düzenledik. Biz, seni tedirgin etmeyeceğiz. Biz, seni, rahatça, 
insanca yaşayabileceğin bir düzenin içerisine ancak yerleştirdikten sonra, bunların satışını yapaca
ğız." Ve ben eminim, eğer böyle bir karar çıkarsa, Sayın Hükümetimiz bunları göz önüne alacak
tır. Ama, keşke, yasa taslağı önümüze gelirken, bütün bunlar öngörülmüş olsaydı. Yani, çalışmak
tan çok bahsederken, keşke şu ön çalışma zamanında yapılsaydı. 

Bakınız, çağdaş ülkelerde yaşayan insanlar, beş yıl, on yıl sonra ne yapacaklarını bugünden bi
liyorlar. Eğer oturduğu bir ev varsa, bir yıl sonra onun badanasını planlıyor, iki yıl sonra perdesini 
değiştireceğini planlıyor, bahçesini tanzim edeceğini planlıyor; bütçesini ona göre ayarlıyor. Şim
di, bizim işçimiz ve memurumuz yarın, öbür gün, beş ay sonra, altı ay sonra ne olacağını bilmedi
ği bir şekilde bir yaşam tarzına mı layıktır?! Neden hep benim vatandaşım tedirgin olsun?! Şu çi
lekeş polis, öğretmen, ebe, jandarma neden hep yarınını düşmek mecburiyetinde kalsın?! 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Sayenizde... 
LALE AYTAMAN (Devamla) - Teşekkür ederim sayın milletvekilim; ama, herkes önce bir 

kendine bakıp, sonra aynaya bakmalı diyorum; çünkü, vatandaşlar bizleri dinliyorlar. Geliniz, hep 
beraber olalım ve bütün bunları gerçekleştirelim, vatandaşlarımıza daha insanca yaşayabilecek or
tamlar sağlayalım. 

Şimdi, bu istenilen, bir yetki yasasıdır. Varsayalım, bu yetki Hükümetimize verildi; peki, ön
celikleri tayin ederken, acaba, Bakanlar Kurulu üzerinde şu veya bu şekilde, özel, siyasî veya po
litik baskılar olmayacak mı; hangi kurumdan başlayacağını tespit ederken, acaba, önceliği nasıl 
saptayacak? 

Ben, ufak bir örnek vereyim: Tasarruf tedbirleri nedeniyle, kamu araçlarının yaşlı olanlarının 
iadesi söz konusu oldu. Derhal bu talimatı yerine getirmek nahifliğinde bulunanlar, hemen araçla
rı iade ettiler; ama, şu kurumda veya bu kurumda birtakım kişilerle görüşen idareciler, iadeyi ge
ciktirdiler; sonra, o genelge geri çekildi; iade etmeyenlerin araçları elinde kaldı, vcrenlerinki gitti. 
Ya, bu yasa, yetki tasarısı gerçekleştiğinde yine böyle yanlışlar yapılırsa, kim mağdur olacak bun
ların içerisinden? Bayındırlık Bakanlığının lojmanlarını mı önce koyacağız; Tarım Bakanlığınınki-
ni mi koyacağız; hangisini koyacağız veya sosyal tesislerden başlarken, şu dinlenme tesislerinden 
başlarken, bazı büyüklerimizin çok itibar ettikleri -kendi bölgemdeki ve maalesef, işçi ve memu
run hiçbir zaman kullanamadığı-Orman kamplarından mı başlayacağız?! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aytaman, 1 dakika eksüreniz var. 
LALE AYTAMAN (Devamla) - Tamamlıyorum efendim. 
Öncelik sırası nereden başlayacak; işçi ve memurun gitmediği, kodamanların gittiği eğlenme 

ve dinlenme tesislerinden mi başlayacak? 
Bu soruları, lütfen, kendi kendimize sormamız lazım ve en doğrusunu yapmamız lazım. Bu 

yetkiyi değil, kapsamlı bir tasarıyı önümüze getirerek, gelin, şu işi hep birlikte yapalım diyorum. 
Sevgi ve saygıyla hepinizi selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Aytaman. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Oya Araslı; buyurun efendim. (CHP sıralarından 

alkışlar) 
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Sayın Araslı, süreniz 20 dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA OYA ARASLI (İçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözleri
me başlarken, Anadoluyu bir vatan olarak bize kazandıran 30 Ağustos Zaferinin yıldönümü nede
niyle, ulusumuzu ve şanlı ordumuzu kutlamak, canla, kanla kazanılan bu vatan üzerinde Atatürk il
ke ve devrimlerine bağlı, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatmak az
minde ve kudretinde olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum. (CHP ve DSP sıralarından 
alkışlar) 

Böyle bir günde, aramızdan birisinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir üyesinin, terörist
lerle kurmuş olduğu ilişkinin, son derece utanç verici olduğunu da sözlerime eklemekte, bu duru
mu şiddetle kınadığımızı bildirmekte yarar görüyorum. (CHP, DSP, ANAP ve DYP sıralarından al
kışlar) 

Değerli milletvekilleri, Genel Kurula sunulmuş olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşın
maz Mallarının Satışı Hakkında Kanun Tasarısı, kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde olup, 
bir kamu hizmeti için gerekli bulunmayan taşınmaz malların satılarak tasfiyesine imkân hazırlama
yı amaçlamaktadır. Görülüyor ki, devlete, bugüne kadar hiçbir iktidarın bilmediği veya bulamadı
ğı, maddî kaynakları yaratmak iddiasıyla işbaşına gelen Refahyol Hükümeti, görevi devralışının 
üzerinden çok kısa bir süre geçtikten sonra, bu konudaki yetersizliğini, yeni bir maddî kaynak ya
ratamayacağını ve bulamayacağını anlamıştır. 

Başbakan ve bakanlar, Ankara'dan yazlıklarına devletin helikopterleriyle taşınırken; Başba
kan, Asya ülkelerine, cumhuriyet tarihinde raslanılan en kalabalık resmî heyetlerle gezi düzenler
ken, mevcut kaynaklar da tükenmeye başlamıştır. İşte tam devlet hazinesinin dibi gözükmeye baş
larken, akla devlet taşınmazları gelmiş ve Refahyol Hükümeti çareyi, devlet malını satarak, maddî 
kaynak sağlamakta bulmuştur; ancak, Refahyol Hükümetine göre çözüm, bize göre ise çözümsüz
lük itirafı demek olan bu yolun, Türkiye'yi hiç de lâyık olmadığı bir biçimde uçuruma götüreceği, 
bu Hükümetten ve yandaşlarından başka herkesin görebildiği bir gerçektir. 

Bu noktada Refahyol Hükümetine sorulacak soru, devletin elinde satılacak bir şey kalmadığı 
zaman ne yapılacağıdır. Evet, Refahyol Hükümetine soruyorum: Devletin satılacak malı kalmadı
ğı zaman ne yapacaksınız? Refahyol Hükümetinin, bu soruya vereceği yanıtın, pek öyle uziın boy
lu araştırılmasına gerek yok; çünkü, bu yanıt, iki gün önce, zorunlu tasarruf kesintilerine ilişkin ya
sa nedeniyle ortaya çıktı. Refahyol Hükümetinin ve yandaşı olan milletvekillerinin olumlu oylarıy
la kabul edilen bu yasa, herkesin bildiği gibi, memur ve işçinin maaş ve ücretlerinden kesilerek 
oluşturulmuş bulunan 428 trilyonluk bir kaynağa, Hükümetin belirsiz bir tarihe kadar el koyması
nı sağladı. İşte bu olay gösteriyor ki, Refahyol Hükümetinin düşünebildiği, bulabildiği diğer kay
nak da, vatandaşın maddî imkânları. 

Refahyol Hükümeti, üretmeden tüketmeyi, emek sarf etmeden kazanmayı temel felsefe olarak 
benimsemiş. Ne kadar ilginç; göreve başlarken bunun tam aksini söylüyorlardı. Ama, şaşırmama
lıyız; Refahyol Hükümetinin işbaşında olduğu şu kısacık sürede, bir gün söylenenin, ertesi gün ya
lanlandığına, söylenenin tam aksi icraatta bulunulduğuna, o kadar çok tanık olduk ki, artık, bu (u) 
dönüşleri Refahyol Hükümetinin simgesi haline geldi. 

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu, üretmeden tüketerek kaynak sağ
lama anlayışına bütünüyle karşı olduğumuzu belirtmek isterim. Ancak, ne yazık ki, Hükümetimiz, 
bu kolaycılığı çok sevmiştir ve bu kere de, kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mallarını sata
rak, maddî kaynak sağlamaya çalışmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetindeki taşınmaz malların bir 
kesimi, kamu konutlarından oluşmaktadır. Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
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191 ve sonraki maddelerinde, her yıl bütçeye yeterli ödenek konularak, devlet memurlarının konut 
ihtiyacının karşılanacağı, devletçe konut tahsis edilememesi halinde, konut kiralama yoluna gidile
ceği veya kira yardımında bulunulacağı yolunda hükümler yer almaktadır. Bu yollarla, Anayasa
mızın 2 nci maddesinde ifade edilen sosyal devlet ilkesi gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. 

Memurların gelir düzeyi ve hele ev kiralarının çok yüksek olduğu büyük şehirlerde, memurla
rın yaşadığı kira sıkıntısı, olağanüstü hal bölgelerinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde konut te
mininde karşılaşılan güçlükler dikkate alınınca, sosyal devlet olmanın gereğinin, bu konuda, bu 
yollarla yerine getirilmesinin olumlu karşılanması gerekmektedir. Kaldı ki, bazı görevlerin ve gö
rev yapılan yerlerin Özelliği, bu tür bir lojman teminini bir yerde zorunlu hale getirmektedir. Örne
ğin: Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Millî İstihbarat ve Emniyet Teşkilatla
rında kullanılan lojman ve sosyal tesisler, bu özel güçlerde görev yapanların, görev yerlerine en kı
sa zamanda ulaşabilmelerini sağlamaktadır. Bu görevlilerin bir kısmının hudut karakollarında, 
meskûn bölgelerin uzağında, kırsal kesimde, küçük yerleşme birimlerinde, olağan çalışma saatle
riyle sınırlı olmaksınız çalıştığı dikkate alındığında, bu personele lojman sağlanmasının gerekliliği 
tartışmasız bir biçimde ortaya çıkmaktadır. 

Diğer yandan, kamu görevlilerinin bir kısmı da terör ve anarşiyle mücadelede yer aldığı için, 
bu görevlilere özel koruma önlemlerinin sağlanması zorunlu olmakta; bu durum da, bu kesime loj
man tahsisini bir çözüm haline getirmektedir. 

Hal böyle iken ve kamu konutlarının kamu çalışanlarına tahsisi çok haklı nedenlere dayanır
ken, memur maaşına zam yapmakla övünen Refahyol Hükümetinin, bu zammın kaynağını, memu
run lojmanına göz dikerek, bir başka deyişle, sağ eliyle verdiğini sol eliyle alarak; kaşığıyla verdi
ğini sapıyla çıkartarak yaratmaya çalışması, vatandaş için üzüntü verici; ama, Refahyol Hükümeti 
için utanılması gereken bir davranıştır. 

Ne yazık ki, imar affı vaadiyle gecekondu mafyasına yeşil ışık yakan Hükümet, memuruna loj
manı çok görmekte, sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmekten kaçmaya çalışmaktadır. 
Bunları yaparken de, vatandaşın, ne olup bittiğini anlamayacağını sanmaktadır. Neden mi; çünkü, 
Sayın Erbakan, Türkiye'de beyin olmadığı kanısındadır; bunu, Asya gezisinde açıkça ifade etmiştir. 

Bu nedenle de, maaşları artırıyorum diyerek, zorunlu tasarruf kesintilerine el koyabileceğini, 
memurun konutunu elinden alabileceğini ve vatandaşa da, bunları, kendi lehine girişimler olarak 
kabul ettirilebileceğini; yani, vatandaşı aldatabileceğim düşünmektedir. Ancak, bunu düşünürken, 
asıl kendisi aldanmaktadır; çünkü, vatandaş, oynanan oyunun ne olduğunu fark etmiş, hatta, Refah 
Partili belediyelerden başlayarak, Refah Partisi seçmeninden, bu Hükümete protestolar yükselme
ye başlamıştır. 

Değerli milletvekilleri, memurun konutuna göz diken bu kısanda, bir yağma kapısının da açık 
bırakıldığı görülmektedir; çünkü, tasarıda, özellikle, kamu arazilerinin ve arsalarının, tam değerine 
kavuşmadan, azamî kâr getirecek duruma sokulmadan elden çıkarılmasına engel olacak hiçbir hü
küm yoktur. Böyle bir noksanın, özellikle, kamu arazilerinin ve arsalarının yağmalanmasına imkân 
hazırlayacağı açıktır. 

Devlet Hazinesine kaynak sağlamak adı altında, birtakım kimselere ucuz arsa satın almak im
kânı yaratılabilecektir. Daha sonra, bu arsaların değerinin artmasıyla, bu kimselerin, satıştan doğa
cak kârı akıl almaz boyutlara ulaşabilecektir. Hükümet, böyle bir yağma imkânına kapıları kapat
mamıştır; çünkü, Hükümetin aklında, devletin gelirini üreterek artırmak ve bunu yaparken, mevcut 
mallan korumak fikri yoktur. Hükümet, zahmet çekmeden, mevcut devlet mallarını satarak kaynak 
yaratmayı istemektedir. Bu satışlarda da, dayandığı birtakım toplum kesimlerine köşe dönme im
kânları sunarak, onların desteğini sürdürmeyi amaçlamaktadır. 
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Değerli milletvekilleri, bu tasarının bir başka eksiği de, hangi tür konutların satışına ve hangi 

koşullarla öncelik verileceğine ilişkin bir belirlemeye yer vermeyişidir. Devlet taşınmazlarının tah
sis amaçları ve işlevlerinin çeşitliliği göz önüne alındığında, böyle bir eksiğin, uygulamada ne ka
dar sakıncalı ve keyfî durumlara yol açabileceği kolaylıkla akla getirilebilmektedir. 

Bu nedenlerle, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, biz, hiç değilse, satışa, milletvekili loj
manlarına öncelik verilerek başlanması konusunda bir değişikliğin ve bunu takip eden birtakım be
lirlemelerin getirilmesinin uygun olacağını düşünmekteyiz. Pek çok eksikliklerle dolu olan bu ta
sarıya, bu haliyle olumlu oy vermemizin mümkün olamayacağını da ifade etmek isteriz. 

Ancak, tasarının olumsuzlukları, yalnız bu ifade ettiğim noktalarla da sınırlı değildir. Tasarı, 
sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayacak bu düzenlemeleri, Anayasaya aykırı bir kanun görü
nümü içerisinde yapmaktadır. Tasarının 2 nci maddesinde, kamu mallarının tasfiyesiyle ilgili bü
tün yetkiler, hiçbir kurala bağlanmadan, hiçbir kural konulmadan, Bakanlar Kuruluna bırakılmak
tadır. 

Değerli milletvekilleri, bu düzenleme biçimi, bu tasarının, bir yetki kanunu tasarısı olarak dü
şünüldüğünü akla getirmektedir; ama, tasarı, gerçekte, bir yetki kanunu tasarısı değildir. Zaten böy
le bir konunun kanun hükmünde kararnameyle düzenlenmesine de imkân yoktur Anayasamıza gö
re. Burada yapılan, bir yetki devridir; çünkü, Bakanlar Kuruluna, kendi uygulayacağı kuralları ken
disinin oluşturması olanağı bırakılmış, bir başka deyişle, yasama yetkisi devredilmiştir. Halbuki, 
Anayasamıza göre, yürütme yetkisi ve görevi, anayasalara ve yasalara uygun olarak kullanılır ve 
yerine getirilir. Bu yasaları da Türkiye Büyük Millet Meclisi yapar ve bu yasama yetkisinin bir baş
ka organa devri, Anayasamızın 7 nci maddesinin de açıkça ifade ettiği gibi, yasaktır. Söz konusu 
tasarı, bu açıdan da Anayasa ayıplıdır. 

Şimdi,,biliyorum, İktidar Partisi kanatlarından "her şey mi Anayasaya aykırı" itirazı yüksele
cek. Ben, bu Anayasaya aykırılıkları burada dile getirmekten bıktım, usandım; ama, İktidar Partisi 
milletvekilleri, bu aykırılıklara göz yummaktan ve Hükümet, bu aykırılıklarla dolu tasarıları önü
müze getirmekten bıkmadı, usanmadı. Öyle gözüküyor ki, Hükümet, bu alışkanlığını sürdürürse, 
ne kadar bıksak da, usansak da, tekrar tekrar bu kürsüye gelip, bu Anayasaya aykırılıkları, sabrını
zı taşırmak pahasına, burada yinelemek zorunda kalacağız. 

Evet, bu tasarı, bütün bu açılardan Anayasa ayıplı. 
Diğer taraftan, uygulayacağı kuralları Bakanlar Kurulunun tespit etmesine imkân verilmesi

nin, kamu taşınmazlarının tasfiyesinde ne kadar keyfî, ne kadar sübjektif, ne kadar birbirinden ilke 
olarak farklı uygulamalara yol açabileceği de dikkate alınırsa, bu tasarıyla getirilen düzenlemele
rin sakıncalarının, yalnız Anayasa ayıbıyla son bulmadığı da ortaya çıkar. Bu tasarı, olduğu gibi, 
kuralsız devlet yönetme, devleti bir kabile yönetircesine keyfî biçimde yönetme anlayış ve isteğini 
açığa vurmaktadır. Hukuk diye kanunsuzluğu getirme hevesini ortaya çıkarmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, dört gündür burada görev yapıyoruz. Olağanüstü toplantıya çağrıldık. 
Bu süre içerisinde, Hükümetin ve Refah Partisi-Doğru Yol Partisi milletvekillerinin olumlu oyla
rıyla çıkan yasalara baktığımız zaman şunları görüyoruz: Bir yasa, Hükümetin, vatandaşın 428 tril
yon liralık birikmiş zorunlu tasarruf kesintisine belirsiz bir süre için el koymasını sağladı. Bir baş
ka yasa, olağanüstü hal kurallarını, olağan hal kuralları haline dönüştürdü ve vatandaşın can güven
liğini, yaşam hakkını Anayasaya uymayacak ölçüsüz bir biçimde sınırladı. Diğer bir yasayla, dev
letin, üzerine para ödeyerek vergi toplaması gibi, yeryüzünde örneği ve eşi olmayan bir uygulama 
hukuk sistemimize katılmış oldu. 

Yap-İşlet-Devret Yasası ile eşitlik ilkesi çiğnendi ve devletin, gereksiz yere birtakım yükler al
tına girmesine imkân hazırlandı. 
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Bunlara bakarak, şu çalışmaların ürünlerinin, vatandaş lehine olduğunu söyleyebilir miyiz; el

bette ki, hayır. Sağladığımız, sadece, memurun işçinin birikimine el konulması; olağanüstü yöneti
min olağan yönetim haline getirilmesi, üstüne para verilerek vergi toplanması. 

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, bu zincire, bu yasayı da kabul 
etmek yoluyla, yeni bir halka eklenmemesini arzu etmekteyiz. Bu nedenle, tasarının bütünüyle il
gili olarak oyumuz olumsuz olacaktır ve bir hususta daha, bir kereye mahsus olmak üzere, yine 
ufak bir hatırlatma yapmak istiyoruz: Denildi ki "en iyi yasa, yavaş çıkan yasa demek değildir." 
Doğrudur; ama, bir doğru daha vardır; o da, iyi yasa yapmanın yolunun, süreden değil; fakat, iyi 
bir inceleme ve sağlıklı birtakım tartışmalardan geçtiğidir. 

Bu Mecliste, Hükümetin ve İktidar Partisi milletvekillerinin oylarıyla, komisyonda ve Meclis
te, bu incelemeler için tanınan 48 saatlik sürelere, konunun aciliyeti gerekçesiyle uyulmaması ka
rarı alındı. Önümüze getirilen tasarılar ve kabul edilen yasalar, bu sürelerin, hele bu Rcfahyol Hü
kümeti tarafından hazırlanan tasarılar söz konusu olduğunda, ne kadar gerekli bulunduğunu açıkça 
ortaya çıkardı. 

Refahyol Hükümetine, yasa tasarısı hazırlarken daha özenli olmalarını önermek, sanıyorum, 
üzerimizde taşıdığımız görevin bir gereği ve bir hususu daha hatırlatmak istiyorum: Bu 48 saatlik 
bekleme süreleri, özellikle, muhalefete hazırlık imkânı tanımak içindir. Bu imkânın ortadan kaldı
rılmasıyla, muhalefet etkisizleştirilmek isteniyor. Ancak, bir kere daha yinelemek istiyorum: Yakın 
tarihimizde, muhalefeti susturmak isteyen iktidarların, sonunda susmaya mahkûm olduğunu göste
ren pckçok ibret verici örnek var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Araslı, eksüreniz 1 dakikadır. 
OYA ARASLI (Devamla) - İktidar için, vakit çok geç olmadan, bu örneklerden ders almanın 

zamanı gelmiştir. Bu zamanı iyi değerlendirmelerini dilerim. 
Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar) 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Millet cevap verecek, millet... 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Araslı. 
Gruplar adına başka söz talebi yok. 
Şahısları adına, Sayın Mehmet Ali Şahin, Sayın Kâzım Arslan, Sayın Mikail Korkmaz söz is

temişlerdir. . 
Sayın Mehmet Ali Şahin; buyurun. 
Süreniz 10 dakikadır. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkan, Meclisimizin değerli üyeleri; Zafer Bayra

mında, milletimizin iradesinin tecelligâhı olan şu anlamlı çatı altında, milletimiz için geceli gün
düzlü çalışıyor olmanın mutluluğu içerisinde hepinizi sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. 

Ancak, Zafer Bayramını kutlarken içimizde de bir burukluk var; şahsen bu arkadaşınızın içe
risinde bir burukluk var. Zafer Bayramı, Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğindeki kahraman Meh-
metçik'in Kurtuluş Savaşındaki başarılarının bir simgesidir; yani, Silahlı Kuvvetlerimizin zaferinin 
bir simgesidir. Dolayısıyla, sekiz kahraman Mehmetçik'in, iki yıla yakın süredir bir terör örgütü
nün elinde hâlâ esir olarak bulunuyor olmasının ezikliği ve üzüntüsü içinde kutlamak da, ayrıca, 
Zafer Bayramına birazcık gölge düşürdüğü kanaatindeyim. 

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Savaşlarda şehit de olunur, esir de olunur; icap ederse tüm mil
let esir olur. 
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MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Hiç şüphesiz. Kahraman Mehmetçik'in, iki yıla yakın 

bir süredir terör örgütünün elinde bulunuyor olmasından çok büyük üzüntü duymaktayım. 
A.ZİYA AKTAŞ (İstanbul) - Şehitlerden ne haber?! 

MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Keşke, yetkililerimiz, bu askerlerimizi kurtaracak birta
kım girişimlerde bulunsaydı. Sınırımıza 20 kilometre mesafede ve defalarca da sınır ötesi operas
yon yaptığımız yerlerde, bu terör örgütünün hâlâ eğitim yapıyor olması da, zannediyorum, üzerin
de düşünülmesi gereken bir konudur. 

İçimizden bir arkadaşımızın -doğru veya yanlış olabilir- sırf bu arkadaşlarımızı kurtaralım di
ye iyi niyetle yapmış olduğu bir hareketi de burada kınamayı doğru bulmuyorum. 

BAŞKAN - Sayın hatip, bir dakikanızı rica ediyorum. 
Duyarlılığınızı anlamaya çalışıyorum. Bir arkadaşınızı korumak, yıpranmasını önlemek isti

yorsunuz, bu açıdan, insanî açıdan belki haklısınız; ancak, sizden, ölçülü olmanızı, tepkilerinizi 
abartmamanızı istiyorum. 

Dün, hepimiz, bizi son derece üzen talihsiz bir olay yaşadık. Tepkinizi abartarak, lütfen, bu ta
lihsizliğe bir yenisini eklemeyelim. Sanıyorum, bunu siz de istemezsiniz, ben de buna izin vermem. 
Lütfen, konuşmanızı bu duygu içerisinde sürdürün. (DSP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 

Arkadaşımın hareketinin doğru veya yanlışlığı tartışılabilir. Arkadaşımızın yapmış olduğu ha
reket, bana göre doğru, bir başka arkadaşımıza göre yanlış olabilir; o tartışılabilir. 

AHMET TAN (İstanbul) - Doğru olan yönünü söyle. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - O tartışılabilir, nitekim tartışılıyor da. 
Ben, iki yıla yakın süredir, askerlerimizden bir bölümünün, bir terör örgütünün elinde hâlâ esir 

olarak bulunuyor olmasından dolayı üzüntümü belirttim. Deminden beri söylediğim cümlelerin 
özeti budur. (ANAP ve DSP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Esir olmaz; esir, bir başka devletin elinde 
olur; o, rehin olur. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Bir devlet mi var?!. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Evet. Hiç şüphesiz... 
BAŞKAN - Sayın Şahin... 

MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Kamuoyunda bu tabir kullanıldığı için Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Şahin, şu sözünüzü gerçekten kabul etmeye imkân yok. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Niye Başkan?!. Niye?!. (Gürültüler) 
BAŞKAN - Bir dakika... Bir dakika... Dinler misiniz... 
ÜNAL ERKAN (Ankara) - Düzeltsin... 
BAŞKAN - Bir dakika... Bir dakika... Dinler misiniz... Bu olayın... Bir dakika, dinler misi

niz... 
Tepkilerinizi lütfen abartmayın... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sen abartma!.. 
BAŞKAN - İkinci bir talihsizliğe, lütfen, yol açmayın. Bu olayın, eğer, eleştirilebileceğini ka

bul ediyorsanız kınanmasını kınamaya, herhalde, hakkınız olmamak gerekir. 

Buyurun. 
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MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan... 
AHMET TAN (İstanbul) - "Esir" lafını tavzih etsin. 
ÜNAL ERKAN (Ankara) - Düzeltsin. 
BAŞKAN - Evet "esir" lafını da, lütfen, tavzih eder misiniz. r 

MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - "Esir" kelimesi yerine başka bir kelime bulamadığım 
için o kelimeyi kullandım... 

ÜNAL ERKAN (Ankara) - Rehin... Rehin... 
MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Hiç şüphesiz, terör örgütünü muhatap olarak kabul et

memiz mümkün değildir; onu bir ünite olarak kabul etmemiz mümkün değildir. O bakımdan, bi
zim askerlerimizin orada bulunmasını "esir" kelimesiyle ifade etmek, onları muhatap almak anla
mına gelir bunu biliyorum; başka bir kelime bulamadığım için onu kullandım... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - "Rehin" desene... 
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Rehin... 
ÜNAL ERKAN (Ankara) - Rehin... . 
MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Evet "rehin" kelimesi... Teşekkür ediyorum "rehin" ke

limesiyle de ifade edebiliriz. Bu konuda farklı düşündüğümü belirtmek istemiyorum; ama, basında 
bu şekilde kullanıldığı için onu ifade ettim... 

ÜNAL ERKAN (Ankara) - Basın öyle kullanmaz. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, tabiî, Sayın Başkan da müdahale 

edince, Parlamentomuzda bir elektriklenme oldu; ama, şunu bilmenizi istiyorum ki, bu konularla 
ilgili, burada bulunan parlamenter arkadaşlarımız ne düşünüyorlarsa, hangi hassasiyetlere önem ve
riyorlarsa, bu arkadaşınız da sizin gibi düşünüyor; sizin hassas olduğunuz konularda, aynen sizin 
gibi hassastır... t 

ÜNAL ERKAN (Ankara) - Duygu sömürüsü yapma. 
HALİL ÇALIK (Kocaeli) - Hiç öyle görünmüyor!.'. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Hayır, böyledir; beni tanıyan arkadaşlarımız bilirler, biz, 

sadece, ülkemizin iyi olmasını, ülkemizde sıkıntılar olmamasını arzu ediyoruz; tek kaygımız bu
dur. 

Ben konuya gelmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşın
maz Mallarının Satışı Hakkında Kanun Tasarısının tümü üzerinde kişisel görüşlerimi belirtmek 
üzere söz almıştım, şimdi oraya gelmek istiyorum. 

Biraz önce, muhalefet sözcüsü arkadaşlarımı dikkatle dinledim; özellikle, Sayın Zekeriya Tc-
mizel Bey "aslında, kamu mallarını satmayı engelleyen bir yasal düzenleme zaten yok. O bakım
dan, böyle bir yasa tasarısının buraya gelmiş olmasını anlamıyoruz" dediler. 

Bu kapsamda bir satışın, Hükümetin düşündüğü tarzdaki bir satışın önünde engeller olduğu 
kanaatindeyim. Bu sebeple, bu tasarı, Parlamentonun gündemine gelmiş ve Parlamentoya bir tasa
rı halinde intikal etmiştir benim kanaatime göre. 

Burada konuşan muhalefet sözcüsü arkadaşlarımız, özellikle, sanki, kamunun elindeki tüm 
lojmanların, tüm sosyal tesislerin, bu kanun tasarısıyla satılacağı şeklinde bir intibayı burada orta
ya koydular. 

Değerli arkadaşlarım, kanun tasarısı, açıkça, kamu hizmeti için gerekli olmayan taşınmaz mal
ların satışını düzenlediğini ifade etmektedir. Yani, bunun mefhumu muhalifinden şunu anlayabili
riz: Kamu hizmeti için gerekli olan taşınmaz mallar satılmayacak demektir. 
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Biraz önce, Lale Aytaman Hanım, yıllardır valilik yaptığı bir ilde "kamu lojmanı olmadan, ka

mu görevlilerini bazı ilçelere göndercmiyoruz"dedilcr. Hiç şüphesiz doğru olabilir, bunlar istisna
dır; ama, bu kanun tasarısı, bu istisnaları da içerisinde muhafaza etmektedir. O bakımdan, böyle bir 
kaygıya, muhalefet partisine mensup arkadaşlarımızın düşmemeleri gerekir kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, bunun dışında, hiç şüphesiz, bu kanun, Hükümetimize bir yetki vermek
tedir. Bu yetki çerçevesi içerisinde, gerçekten, şu anda atıl durumda bulunan, milletimiz için değer
lendirilemeyen birtakım kamu arazilerini, lojmanlarını ve tesislerini paraya çevirmek suretiyle, 
milletimiz için hayırlı hizmetlere inşallah döndürecektir. Böylece, yıllardır atıl durumda bulunan 
ve istifade edemediğimiz birtakım kaynaklar, milletimizin istifadesine sunulmuş olacaktır. Bu ba
kımdan, Parlamentonun bir üyesi olarak, böyle bir kanun tasarısının kanunlaşmasını memnuniyet
le karşıladığımı ifade etmek, belirtmek istiyorum. 

Ayrıca, biraz önce muhalefet sözcüsü arkadaşlarımız bir yargıyı ifade ederek "Bu Parlamento, 
Hükümetin emrindeymiş gibi bir görüntü veriyor; ama, Hükümet kurulurken, Sayın Başbakan, bu
radan 'bu Parlamento, Hükümetin üstünde olacaktır, bu Hükümet Parlamentonun emrinde olacak
tır' demişti; sanki, bunun, aksini yaşıyormuşuz gibi bir intiba sahibiyiz" dediler. Böyle bir kaygıya 
kapılmaya da hiç gerek yok. Şu tasarıyla ilgili komisyonda yapılmış olan değişiklik, bu Parlamen
tonun, Hükümetin emrinde olmadığının da en güzel göstergesidir. Hükümetten gelen tasarıda, dik
katle incelemişsehiz "...üzerine irtifak hakkı kurulan yerlerin hak lehdarlarına satışı..." diye bir iba
re var; ama, bu Parlamentodan çıkmış olan Plan ve Bütçe Komisyonu, bu tasarı önüne geldiğinde, 
bu ibarenin doğru olmadığı kanaatine varmış ve orada, bunu, çıkararak, Plan ve Bütçe Komisyo
nunda kabul edilen metin şu Parlamentonun huzuruna gelmiştir. Demek ki, bu Parlamento, Hükü
metin emrinde değildir, Hükümetten gelen her tasarıyı da aynen kabul etmemektedir. İşte, Komis
yon, bu değişikliği yaparak, tasarı Parlamentonun önüne gelmiştir. İnanıyorum ki, bu Parlamento 
da, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen metni kabul ederek kanunlaştıracaktır. 

Ben, tam bu noktada, Plan ve Bütçe Komisyonundaki arkadaşlarımı, başta Başkanı ve üyele
rini, bu hassasiyetleri sebebiyle, Parlamentonun üstünlüğünü ortaya koymaları sebebiyle, ayrıca, bu 
Parlamentonun bir üyesi olarak da tebrik ediyorum. 

Bir hususa daha temas etmek istiyorum: Biraz önce, Anavatan Partisi Grubu adına konuşan 
Leyla Ataman Hanımefendi şunu ifade ettiler ve... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Lale, Lale... 

MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Affedersiniz, özür diliyorum, Lale Ataman... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Şahin, süreniz 1 dakikadır. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
... dediler ki "bu sosyal tesisler, daha çok, kodamanların gittiği; ama, işçi ve memurların gide

mediği yerlerdir." Evet, biz de Sayın Ataman gibi düşünüyoruz. 

A. TURAN BİLGE (Konya) - Aytaman... 
MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Gerçekten, gerekli olmayan, Sayın Aytaman'ın ifade et

tiği şekilde kullanılan bu tesislerin de satılması, inanıyorum ki, bu işçi ve memurlarımızın da, ça
lışan milyonlarca işçi ve memurun da lehine olacaktır. 

Bu tasarının kanunlaşması ve neticesinde, ülkemize bir yük durumunda olan ve istifade edil
meyen birtakım arazilerin ve tesislerin paraya çevrilerek, milletimizin istifadesine sunulmasının 
hayırlar getirmesini diliyorum. 
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Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Şahin. 
Sayın Şahin "benim müdahalemle salonun elektriklendiğini" ifade ettiniz. Benim görüşüm, 

gözlemim tam aksine; müdahalemle elektriklenme eğilimi, herhalde söndü... 

MEHMET ALÎ ŞAHİN (İstanbul) - Sözümü kesmeseydiniz, olmayacaktı. 
BAŞKAN - Sözünüzü kesmeseydim, herhalde... Yani, gönül istemez; ama, ben, elektriklen

meyi hissetmiştim. (DSP sıralarından alkışlar) 
Değerli arkadaşlar, tasarının tümü üzerinde, şahsı adına, Sayın Kâzım Arslan; buyurun Sayın 

Arslan. 
Sayın Arslan, süreniz 10 dakikadır. 
KÂZIM ARSLAN (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan, Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mallarının Satışı Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde şahsî gö
rüşlerimi çok kısa olarak ifade etmek istiyorum. 

Hemen belirtmeliyim ki, maksat olarak ve hedef olarak bu kanun tasarısı, son derece yerinde 
hazırlanmış ve son derece, toplumun beklentilerine cevap verecek niteliktedir; çünkü, devletimiz, 
artık, tamamıyla bir sosyal yara haline gelmiş aşırı devletçi yapısı içerisinde, bu kamburdan mut
laka kurtulmak zorundadır. 

Birçok sosyal tesis ve kamu konutu, toplumdan kopuk mahalleler halinde, yöneticilerin top
lumdan kopuk bir halde yaşadıkları ve kendilerine birtakım ayrıcalıklar sundukları mekânlar hali
ni almıştır. Bu noktadan düşündüğümüz zaman, bu, son derece yerinde hazırlanmış bir kanun inti
baını veriyor. 

Burada, şunu da ifade etmek istiyorum: Doğrudur, bu konutlardan faydalanan işçimizi düşü
neceğiz, memurumuzu düşüneceğiz; ama, Türkiye'de -kanun tasarısının gerekçesinde de belirtili
yor- 300 bin tane konut vardır ve 300 bin memur bu konutlardan faydalanmaktadır; ama, Türkiye-
mizde milyonlarca işçi ve memur vardır; bu işçi ve memurlara bugüne kadar ne veriliyor "kira yar
dımı" adı altında? Bu noktadan düşündüğümüz zaman, ortada, gerçekten bir sosyal adaletsizliğin 
olduğunu görüyoruz. 

A.TURAN BİLGE (Konya) - Düzeltin o zaman!.. 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, lütfen... Sessizce dinleyelim. 
KÂZIM ARSLAN (Devamla) - Bu sosyal adaletsizliğin giderilmesi noktasında da, bu kanun, 

bir açığı kapatacak. 
Ben, birçok il merkezi için söyleyebilirim; 10 tane lojmanı vardır kamu kurumunun, 20 tane 

lojmanı vardır ve bunlardan, sadece ve sadece üst düzey memurlar yararlanırlar, idareci konumun
daki memurlar yararlanırlar; ama, onun haricindeki memurların bundan faydalanma imkânı yoktur. 
Zaten, sayıyı kıyasladığımız zaman da bu nokta ortaya çıkmış olacak. 

Bu kanun tasarısı, bir ihtiyacı karşılamak üzere hazırlanmıştır. Ben, bu satışlara nereden baş
lanacağının bu tasarıda açıkça ifade edildiğini görmek isterdim; yani, bu kanunla 65 bin konut sa
tılacaktır, burada bu ifade edilmeliydi. Türkiye'de en büyük -gerçekten, bu eksikliğimizi kabul et
memiz lazım- noksanlığımız, bazı şeyleri kişilerin inisiyatifine bırakma durumunda kalıyor olma-
mamızdır. Eğer, biz, burada olduğu gibi, bazı şeyleri kişilerin inisiyatifine bırakırsak, o zaman, bu 
kanunda hedeflenen noktaya ulaşılamayacağından korkum var. Eğer, biz, bunu kanunda belirtmez
sek, o zaman, kendilerine birtakım ayrıcalıklar tanımış olan idarî makamdaki bazı insanlar, bu ko
nutların satışındaki maksadın uygun olarak gerçekleşmesine olumsuz yönde etki etmiş olurlar. Bu 
satışlara yarın nereden başlayacağımızın cevabını iyice bilmemiz lazım. 
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Az önce arkadaşlarımız, satışlara milletvekili lojmanlarından başlayalım dediler, doğrudur -

ben, lojmanda da oturmuyorum- satışlara milletvekili lojmanlarından başlanılmalı; ama, milletve
kili lojmanlarının da sürekli olarak gündeme getirilmesini ve bunun, milletvekillerininin yıpratıl-
ması noktasında kullanılmasını da kabul etmek mümkün değildir. Bugün Türkiye'de, milletvetkil-
lerinden çok daha ayrıcalıklı olarak yaşayan binlerce, milyonlarca insan vardır. Bütün bunlar var
ken, sadece milletvekillerinin gündeme getirilmesi, kendimizi kandırmaktan ve kendimizi yıprat
maktan başka bir maksada hizmet etmemiş olur. Eğer, satışlara başlanacaksa, milletvekili lojman-
larıyla birlikte, mutlaka, bu ayrıcalıklı konutlardan başlanmalıdır -bu ayrıcalıklı konutlarda kimle
rin oturduğunu, bu konutların neler olduğunu hepimiz biliyoruz- bunu da kanunda mutlaka ve mut
laka belirtmemiz lazım. Yoksa, bu kanunun amacına ulaşmasından endişe duyuyorum. 

Bu görüşlerimi ifade ettikten sonra sizleri, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. (RP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Arslan. 

Değerli milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bu görüşmede, kısa bir gerginlik dışında, benim algıladığım kadarıyla çok mutlu da bir olay 
yaşadık: Görüşmeler sırasında, kadın ve erkek sayın milletvekilleri, görüşme süresini eşit olarak 
paylaştılar. Sanıyorum, Meclisimizde -benim anımsayabildiğim kadarıyla- böylesi bir olay ilk de
fa oluyor; gelecekte de devamı dileğiyle (DSP sıralarından alkışlar) maddelere geçilmesini oyları
nıza sunuyorum.. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mallarının Satışı Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç ve Kapsam 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan ve bir 

kamu hizmeti için gerekli olmayan taşınmaz malların satılarak tasfiye edilmesidir. 

BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde söz isteyenler? 

HASAN HÜSAMETTİN ÖZKAN (İstanbul) - Grubumuz adına Sayın Necdet Tekin konuşa
cak. 

BAŞKAN - DSP Grubu adına, Sayın Necdet Tekin; buyurun efendim. (DSP sıralarından al
kışlar) 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, benim de yazılı talebim vardı. 

BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, arkadaşlarımız talebinizin olmadığını söylüyorlar. 

Sayın Tekin, süreniz 10 dakikadır; buyurun. 

DSP GRUBU ADINA NECDET TEKİN (Kırklareli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sözlerime tüm halkımızın ve yüce milletimizin Zafer Bayramını kutlayarak, bu zafere ulaşmak için 
canlarını veren şehitlerimizi ve gazilerimizi; başta, Ulu Önder Büyük Atatürk ve silah arkadaşları
nı saygılarımla selamlayarak başlamak istiyorum. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, basınımızın değerli mensupları ve bizi televizyonlarından bu saatte iz
leyen çok kıymetli vatandaşlarım; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mallarının Satışı 
Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde Demokratik Sol Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. He
pinizi Demokratik Sol Parti Grubu ve şahsım adına saygılarımla selamlıyorum. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; arkadaşlarım da değindiler, bu tasarı, birinci olarak, kamu 

kurum ve kuruluşlarına ilişkin arsa ve arazilerin satışlarını, ikinci olarak, kamu kurumlarının elin
de bulunan "kamp, sosyal tesis ve eğitim tesisi" adı altındaki tesislerin satışını, üçüncü olarak, halk 
dilinde "lojmanlar" olarak özetlenen ve kamu çalışanlarına tahsis edilmiş olan kamu konutlarının 
satışını kapsamaktadır. Bu üç başlık altında görüşlerimi ifade etmek istiyorum. 

Benden önce konuşan arkadaşlarımın da belirttikleri gibi, bu tasarı, aslında, daha sonra çok 
tartışılacak, çok sorunlar yaratacak bir yetki kanunudur. Ancak, hemen belirtelim; bu tasarı, yete
rince incelenmemiş, satış yöntemleri bu Meclis tarafından tartışılmamış, hangi kamu mallarının ön
celiği olduğu, hangilerinin hiç satılmaması gerektiği kurallara bağlanmamış olan; sadece, Hüküme
te "bunları nasıl elden çıkarırsan çıkar, istediğin tasarrufu yap, istediğini istediğin gibi sat veya sat
ma" şeklinde özetlenebilecek bir yetki kanunudur. Meclisin tüm yetkilerini Hükümetlere bırakan 
bir kanundur. 

Bu tasarı niçin yetki kanunudur? Bakiri, tasarının 2 nçi maddesinin son cümlesi şöyle bitmek
tedir: "...satılacak konutların, imar, ifraz ve kat mülkiyetinin kurulmasına ilişkin yeni esas ve usul
lerin belirlenmesine Bakanlar Kurulu yetkilidir." Yani, bizler, devletin bu mallarının hepsini iste
diği gibi satması için, Bakanlar Kuruluna yetki veriyoruz. Bu, son derece yanlış, son derece kanun
suz bir tutumdur. Bütün dileğimiz, Hükümetin, bu tasarıyı, bu saatten sonra geri çekmesidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Demokratik Sol Parti olarak, kamu konutlarının, yani loj
manların satılmasına kesinlikle karşı değiliz; ancak, aşağıda sıralayacağımız temel tedbirleri alma
dan, yöntemleri, amaçlan ve satış şekillerini bu Meclis tespit etmeden, bu satışların yapılması ke
sinlikle doğru değildir. 

Nedir bu tespit edilecek şeyler; şimdi, kısaca onlara bakalım: Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 
çalışanına aynî ödeme yapan nadir çağdaş ülkelerden birisidir; ancak, bizim tanımladığımız diğer 
çağdaş ülkelerden hiçbirisinde, devlet, kendi memuruna, kendi çalışanına aynî yardım yapmaz. 
Ona, yaşayabileceği, oturabileceği, tatil yapabileceği bir nakdî ücret verir. Eğer, bu Hükümet, me
murlarımıza, çalışanlarımıza, polisimize ve diğer kamu görevlilerimize insanca yaşayabilecek şe
kilde çağdaş bir nakdî ücret verebilecekse, buyursun satsın; kesinlikle satsın, asla karşı değiliz. 

Değerli arkadaşlarım, eğer "lojman satışı" olarak özetlenen bu kamu konutları satılacaksa, ön
celikle, mutlaka, ama mutlaka, milletvekili lojmanlarından başlamak gerekir. (DSP sıralarından al
kışlar) Benim kişisel önerim ve Partimin önerisi şudur: Eğer, lojman satacaksanız, bizim lojmanla
rımızı satmakla başlayınız. Dünyada bunun örnekleri vardır. 

Şimdi, bir şey söyleceğim; gerek askerî gerek güvenlik gerekse idarî en yüksek makamlarda 
bulunan kişilerin lojmanlarını satamayacaksıniz buna başlamayın; yoksa, bunu altından kalkmanız 
-Sayın Bakan, Sayın Hükümet- asla mümkün olamaz. (DSP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Fakirin, fukaranın, dargclirlinin ve -"dargelirli" anlamında devlet çalışanlarını kastediyorum- dev
let çalışanlarının lojmanlarını satarak bu işe başlarsanız, inanınız, bu toplumu karşınıza alırsınız. 

Bizim, Demokratik Sol Parti olarak önerimiz; önce, milletvekili lojmanlarını satınız; satamaz
sınız ya... Çünkü, mümkün değil!.. ' . . - ' • ' • 

FİKRET KARABEKMEZ (Malatya) - Satarız, satarız. 
NECDET TEKİN (Devamla) - İkincisine gelince, lütfen, Sayın Bakanların, Başbakanın ko-, 

nutlarını satınız. Devam ediyorum; üst düzey memurların, genel müdürlerin, müsteşarların, askerî 
personelin, polis şeflerinin ve polis müdürlerinin lojmanlarını satmayı bir deneyiniz!;. Hep beraber 
izleyeceğiz, inşallah başarırsınız!.. 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Dışişleri... Dışişleri... 
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NECDET TEKİN (Devamla) -Arkadaşlarımız, Dışişleri Konutunu belirtiyorlar; kesinlikle... 

Başbakanın Konutunu da satmayı deneyin!.. Yoksa, Şavşat'ta bir mal müdürünün, Maliyede çalı
şan bir küçük memurun lojmanını satmakla mı övüneceksiniz, göreceğiz bakalım!.. 

360 küsur bin lojmandan, Sayın Bakan, Plan Bütçe Komisyonunda 65 binini satacak; bundan 
elde edeceği miktarı ne yapacak? Bizim bir önerimiz var; bu miktarı kesinlikle ya dargelirli memu
ra, küçük memura kira yardımı olarak aktarsın veyahutta bu parayı, kesinlikle, dargelirli memurun 
Konut Edindirme Fonuna aktarsın; o zaman buyursun satsın; ama, bütçenin herhangi bir deliğini 
kapamak için, bu lojmanların satılması -zaten mümkün olmayacak, hep beraber göreceğiz- son de
rece sağlıklı bir olay değildir. 

MEHMET AYKAÇ (Çorum) - Bütçenin deliklerini siz açtınız. 

BAŞKAN - Sayın Tekin, 2 dakikanız var. 

NECDET TEKİN (Devamla) - Çok teşekkür ederim efendim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu yasa tasarısı, o kadar yanlış, o kadar eksik ve üzerinde 
çalışılmadan bu Meclisin huzuruna getirildi ki, bunların nasıl satılacağını, hangilerinin öncelik ha
line getirileceğini, hangilerinin listeden çıkarılacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Eğer, biz, bunları bil-
mezsek, Meclisin yetkilerini, bu kadar geniş yetkileri Hükümete verirsek, korkarım ki, son derece 
sağlıksız işler yapmış oluruz. 

Kampların, sosyal tesislerin ve eğitim tesislerinin satışına gelince: Devlet, çalışanına, eğitim
cisine, askerine, polisine, adalet teşkilatında çalışanlarına ve benzeri tüm çalışanlarına yılda 10 gün 
bile tatil yapma imkânı getirmeden, bunu sağlayacak nakdî ücreti vermeden, 56 bin civarında ya
tak kapasiteli bu yerlerin elden çıkarılması doğru değildir. Bu tesislerin, etkin ve eşitlikçi bir anla
yışla, kurum çalışanlarının hizmetine sunulması gerekir. Bizce, bu Meclisin öncelikle tartışması ge
reken şeylerin başında bu gelmektedir. 

Sayın milletvekilleri, sonuç olarak, devletin personelini özendirmek için, hizmete bağlı olarak 
verdiği lojmanları -daha önce söylendi- ebelerin, hemşirelerin ve öğretmenlerin kullandığı lojman
ları mı satacaksınız?!. Bunun dışında, hizmet alanı dışındaki kampuslerdc bulunan askeri, adlî, po
lis ve ünirvesite lojmanlarını mı satacaksınız, camilerin kıyısında bulunan imam lojmanlarını mı sa
tacaksınız?!. Lütfen!.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN -SayınTekin, eksüreniz 1 dakikadır. 

NECDET TEKİN (Devamla) - Teşekkür ederim. 

Bunların satılamayacağını bir müddet sonra göreceksiniz. İnsanlara maddî imkânlar sağlayı
nız, çalışana maddî imkânları yeterli seviyede veriniz, ondan sonra, biz de sizinle beraberiz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Tekin, teşekkür ediyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Algan Hacaloğlu; buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; gör işülmekte olan yasa tasarısının 1 inci maddesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu
nun görüşlerini dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi, saygıyla selamlıyorum. 

Bar nma hakkı, temel insan haklarındandır. Bundan iki ay evvel İstanbul'da gerçekleştirilen 
Habitat-1 toplantısı, barınma hakkının, evrensel boyutuyla bir temel insanlık hakkı olarak kabulü 
konusunda ciddî adımlar atılmasına da vesile teşkil etmiştir. Anayasamız, 7 nci maddesiyle, konut 
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hakkını, temel haklar arasında belirlemiştir ve Türkiye, kuruluşundan bugüne, sosyal devlet olma 
arayışı içerisinde olan; eşitliğe, Anayasanın temel kuralları arasında yer veren ve ülkenin her yöre
sinde insanlarımızın sağlıklı, yaşanabilir konutlara sahip olmasını, her siyasetin temel ilke edindi
ği bir ülke; ama, gelin görün ki, Türkiye'de, konut ve barınma hakkı, ne yazık ki, yıllardır gözardı 
edilmiş. Büyük kentlerimizde -istanbul, Ankara, İzmir'de- insanlarımızın yüzde 50'den fazlası, son 
derece gayri sıhhî koşullar içerisinde olan gecekondularda yaşamakta ve bu gecekonduların önem
li bölümü, memur, polis, kamu görevlisi insanlarımızın kiralayarak içinde oturduğu mekânları 
oluşturmaktadır. Yani, Türkiye, insanlarına yeterince barınma hakkı verememiştir bugüne kadar. 
Kentleşme, Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyetinin, belki de en geri kaldığı alanlardan biridir. Tür
kiye Cumhuriyeti birçok alanda atılımlar yapmıştır; ama, son derece kötü, son derece geri kentler 
yaratmıştır. Bu kentlerde, gerçekten, konutlar, hem yetersizdir hem sayıca azdır hem de gayri sıh
hidir. Çocuklarımız, torunlarımız bu gayri sıhhi koşullarda büyümekte, sağlıksız yetişmekte, moral 
bozukluğu içinde gelişmektedir. 

Şimdi, böyle bir ortamda, özellikle son 15 yıldır, kendilerine çok az şey verebildiğimiz, de
mokrasimizin eksikliklerini daha çok onlara ödettiğimiz, ekonomideki sıkıntıların bedelini daha 
çok onların sırtına bindirdiğimiz memurlarımızın bir bölümünü konutlarından çıkararak, kapı dışa
rı bırakacak bir yasa tasarısını görüşmekteyiz. Evet, Türkiye'de, yüzbinlerce, milyonlarca memuru
muz var. Bunların, ancak bir bölümüne lojman verebilmekteyiz; ama, eşitlik adına, o memurları
mızı da evlerinden barklarından kapı dışarı bırakmak gibi bir olumsuzluk noktasında eşitliği sağla
mak yerine, Anayasanın öngördüğü şekilde, yasalarımızın öngördüğü şekilde, ne diye bir olumlu
luk noktasında, yani, memurlarımıza yeterince lojman, yeterince konut sağlayabilecek bir anlayış
ta buluşmuyoruz; niye eşitliği bir olumluluk noktasında sağlama anlayışında değiliz? Bu mudur 
Doğru Yol Partisinin Refah Partisinin eşitlik anlayışı, insandan, yurttaştan yana tavrı, sormak isti
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, memurlarımız, bugün, ciddî taleplerle, son derece kararlı bir şekilde, si
yasetçilerden beklentiler içerisinde. Memurlarımız, grevli toplusözleşme hakkı istiyor; memurları
mız, âdil ücret, maaş istiyor; memurlarımız, ücretlerinin, gelirlerinin asgarî ücret düzeyindeki bö
lümünün vergiden muaf olmasını istiyor; çocuklarına eğitim hakkı istiyor, sağlık hakkı istiyor. Bu 
konuda, Türkiye Cumhuriyeti, tüm hükümetler döneminde geri kalmıştır. 

Şimdi, biz, ekonominin o kanayan, o delik bütçesini yamayabilmek, günü kurtarabilmek için, 
işin kolayına kaçıp, memurlarımızın lojmanlarını satalım diyoruz. Rakam 300 bin, bunun 67 bini
ni... Öyle hesaplamışlar, nasıl hesapladıkları bilinmiyor; ama, tahmin edilen, bilinen bir şey var; o 
hesaba, belli ki, üst düzey memurların, üst düzey bürokratların ve bizlerin, yani biz milletvekille
rinin, 550 milletvekilinin önemli bir bölümünün oturduğu, bakanların oturduğu lojmanlar dahil de
ğil. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - DahıL.Dahil... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, böyle bir anlayışı uygulamaya 

koyabilmeniz, böyle bir anlayıştan yola çıkarak, Türkiye'de iç barışa katkıda bulunmanız mümkün 
değil. Benden evvel, diğer arkadaşlarım da dile getirdiler... 

ERTUĞRUL ERYILMAZ (Sakarya) - Sen yarın lojmanını boşalt, ben de boşaltacağım. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla).- Ben, lojmanımı yarın boşaltmaya hazırım. 
ERTUĞRUL ERYILMAZ (Sakarya)-Hadi boşalt... 

BAŞKAN - Sayın milletvekili, lütfen... Dinler misiniz... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Lütfen... Lütfen... Sizin de konuşma hakkınız var. 
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Şimdi, bakınız, Plan ve Bütçe Komisyonunda ilk konuşmayı ben yaptım ve ilk teklifi biz yap: 

tık Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Buraya da o teklifi getirdik; biraz sonra oylanacak. 

ERTUĞRUL ERYILMAZ (Sakarya) - İstismar ediyorsun... 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - O teklifte, biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri 
olarak, satılacak lojmanlarda, önceliğin, milletvekili lojmanlarına ve üst bürokratlara ait lojmanla
ra verilmesini öngördük. 

İki; sosyal tesisler açısından sivil veya askerî tesisler arasında ayırım yapılmamasını öngör
dük. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Ne demek?.. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Üç; bu satışlardan elde edilecek gelirlerin, konut ve 
kentleşme fonu adı altında toplanmasını; bu fondan, düşük gelirli memurlara kira yardımı yapılma
sını; artarsa, toplu konut projelerini yürütecek olan kooperatiflere destek verilmesini; artarsa, bele
diyelere, sağlıklı kentleşme projeleri karşılığı kaynak aktarılmasını öngördük. 

Şimdi, burada, bir başka önergemiz daha var, orada da şunu belirttik. Eğer, bu yasa çerçeve
sinde kamu taşınmazlarından herhangi bir bölümünün satışı gerçekleşirse, bu satıştan, şimdiki ve
ya bundan evvelki Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin kendileri veya ikinci dereceye kadar 
yakınları yararlananlasın, onlar bu gayri menkulleri satın alamasınlar. Hodri meydan diyoruz! Ge
liniz, o konuda da bize destek veriniz. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, burada bir hassas konu var. Devletin görevi, yurttaşlarının sağlıklı bina
larda barınabilmesini sağlamaktır. Bu konuda değişik modeller vardır. Eğer, memurları lojmanlar
dan çıkartacaksanız, memurlara kira yardımı yaparsınız, yeterince, içinde barınılabilinir konut üre
timi için sistemler geliştirirsiniz ve gerçekten, herkes kendi konutunda oturur. İdeali budur. Bu ya
sayla -dikkatinizi'çekiyorum- yalnız sosyal tesisler... Sivil veya askerî sosyal tesislerin büyük bö
lümü, sıfır kıyı çizgisi noktasında kurulmuşlardır. Bu tesislerin büyük bölümü, orman arazileri için
de kurulmuştur... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, eksüreniz 1 dakikadır. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Bu tesislerin büyük bölümü, Anayasa gereğince devle

tin hüküm ve tasarrufu altında olan alanlarda kurulmuştur. Ola ki, bunları satmaya kalkmayın; ola 
ki, bunlara yönelik tasarrufta bulunmayın. Bunları, eğer, herhangi bir şekilde değerlendirecekseniz, 
yazın, dinlenme ve tatil yapma imkânı olamayan düşük gelirli memurlara ve onların çocuklarına, 
yakınlarına tatil imkânı vermek için kullanmaya devam edin; kullanılmayan zamanlarda turizm 
sektörünün değerlendirebilmesi için bir model geliştirin, o şekilde hizmete sunun. 

Bu duygularla hepinize saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ali Rıza Gönül, buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakikadır. 

DYP GRUBU ADINA ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. * 

Bugün, 30 Ağustos kurtuluş bayramımızın kutlama yıldönümü; sizlerin ve Yüce Ulusumuzun 
kurtuluş bayramlarını kutluyorum... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Hangi kurtuluş?!. Zafer Bayramı. 

- 549 -



T.B.M.M. B:91 30 .8 .1996 0 : 3 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Zafer Bayramı... Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, 

geriye kalan gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum. 

Bu tasarının tümü üzerinde konuşan değerli arkadaşlarımızın fevkalade güzel fikirlerinden 
faydalandığımızı ifade etmek isterim. Madde üzerinde konuşan arkadaşlarımızın da görüşlerinden 
fevkalade faydalandığımızı ifade etmek isterim. Yalnız, konunun siyasî meta haline getirilmesine 
ve polemik konusu yapılmasına karşı olduğumuzu da belirtmeyi görev sayıyorum. 

Şimdi, bu kanun tasarısının 2 inci maddesini incelediğimiz zaman, değerli konuşmacıların di
le getirdikleri pek çok hususun düzenlendiğini görüyoruz. Düzenlenen bir konunun, burada, düzen
lenmemiş gibi ifade edilerek, siyasî bir polemik haline getirilmesini anlamakta da güçlük çekiyo
ruz, - " ' • • 

Olayın bir başka boyutu var. Sayın Aytaman, devletin satılacak malı kalmadığı zaman ne ya
pacaksınız diyorlar. 

NECATİ ALBAY (Eskişehir) - Doğru söylüyor. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Bu devletin malını, hiç kimse, keyfî bir düşünceyle satmak 
niyetinde değil. Aslında, bunlar, eşitsizliği, adaletsizliği ve sosyal devlet ilkelerine aykırı bir konu
yu düzeltmek için satılıyor; biraz sonra Yüce Heyetinize arz edeceğim. 

Sayın Araslı Hocam da, ben, bu kürsüden, Anayasaya aykırı tasarı ve teklifleri tenkit etmek
ten yoruldum diyorlar. Sayın Hocam, size teşekkür ediyoruz. Şüphesiz, siz, çok ehliyetli ve bu ko
nularda, anayasa hukuku konusunda çok uzman bir hocamızsınız; elbette sizin güzel fikirlerinizden 
faydalanacağız; ama, millî iradeyi temsil eden bu Meclisin verdiği karar, yine anayasal bir kuruluş 
tarafından incelenir; gerçekten, siz ve sizin gibi değerli arkadaşlarımızın görüşleri doğrultusunda 
iptal edilirse, bu Yüce Heyet, bunu, yine saygıyla karşılar, tekrar görüşün 

Biz, istirham ediyoruz, rica ediyoruz; sizlerin bundan bıkmamanız gerekir. Bundan bıkmama
nız gerekir Sayın Hocam. Sizler, yine, o güzel, uyarıcı görevinizi ifa ettiğiniz sürece, biz bundan 
alınmayız, buna saygı duyarız ve sevinçle karşılarız. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Siz de yanlış yapmaya devam edersiniz... 
BAŞKAN - Lütfen müdahale etmeyelim. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Sayın Hacaloğlu, şüphesiz, kendi ko

nusunda da uzman bir arkadaşımız; ama, bizim anlayamadığımız bir mesele var; konut ve barınma 
hakkı ile düşük maaşlı memurun, kıyıda köşede, zor şartlarda barınmak mecburiyetinde kaldığı ko
nusunu birbirine karıştırıyor. Aslında, Sayın Hacaloğlu ne demek istiyor, ben onu anlayamadım. Şu 
lojmanlarda kim kalıyor; önce, onun bir dökümünü yapalım: 10 uncu, 11 inci derece kadroda olan 
öğretmen mi kalıyor, polis arkadaşım mı kalıyor; yoksa, 2 nci derece kadroda olan memur mu ka-. 
Iıyor? 

Eğer siz, düşük gelirli memurdan yanaysanız, bu tasarıya destek vermeniz gerekir. 300 bin 
sosyal konut varsa, görevinin gereği ve sıfatı nedeniyle, güvenlikten sorumlu, kısacası asker, po
lis, sağlık memuru, idare amiri ve Diyanet... Onu da karıştırdınız; imamın evini satamazsınız, vak
fa aittir; o, Diyanet Vakfına aittir, onu zaten satamazsınız. (DYP sıralarından alkışlar) 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Niye öğretmenin evini satıyorsunuz da... 

BAŞKAN - Lütfen, sayın hatibe müdahale etmeyin. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Öğretmenin evini satamazsınız; bir güvenlik görevlisinin 

evini zaten satamazsınız. Biz, onu satacağız demiyoruz; bu devletin, eğitimiyle, sağlığıyla ve gü
venliğiyle ilgili olan, görevli olan... 
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ALGAN HACALOGLU (İstanbul)) - Öğretmenin evini satıyorsunuz da, imamın evini niye 

satamıyorsunuz? 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Sayın Hacaloğlu, karıştırıyorsunuz. Zaten, görevli olan in

sanların konutlarını satmayı, inanıyorum ki, ne siz düşünüyorsunuz ne de biz düşünüyoruz. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Var mı burada; hiç bir yerde yazılı değil. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - O halde, yazılı değilse Sayın Bakanım, bu konu niye bu kür
süden dile getiriliyor diye sormak hakkım değil mi? Siyasî polemiğe gerek var mı? 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - O zaman, yazın... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Bu madde okunduğu zaman, mahiyeti itibariyle "kamu ku

rum ve kuruluşları" diyor ve ayırıyor... 

NECATİ ALBAY (Eskişehir) - Şu satacağınız lojmanları söyleyin o zaman. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Meseleyi sadece milletvekili lojmanlarına getiriyorsanız; 
maddenin lafzını değil, ruhunu inceleyiniz; o da bunun içinde. 

NECATİ ALBAY (Eskişehir) - Efendim, somut olarak, satacağınız lojmanları söyleyin. 

BAŞKAN - Lütfen, sayın hatibe müdahale etmeyelim. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Yoksa, milletvekili lojmanlarının satılmasını istemeyen yok 
ki... Biz, sizden önce satılmasını istiyoruz. , 

NECATİ ALBAY (Eskişehir) - Siz, ne istiyorsunuz; açıkça söyleyin. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Olay bu kadar basit, olay bu kadar açık. O halde, burada, çı

kıp, "efendim, sosyal devlet ilkelerine aykırıdır", "efendim, memur, öğretmen, büyük şehirlerin va
roşlarında oturuyor" diyerek duygu sömürüsü yapmaya gerek yok. 

Biz, bir eşitsizliği gideriyoruz. 63 bin sosyal tesis var. Kim, dört aylık dönem içerisinde orada 
tatil yapıyor; soruyorum size... Benim, Bucak Köyündeki öğretmen Ahmet arkadaşım mı yapıyor; 
yoksa, Köşk İlçesindeki ilçe millî eğitim müdürüm mü yapıyor veya o seviyede olan mı yapıyor?.. 
Onların yaptığı yok zaten. Kimlerin yaptığını biz de biliyorsunuz, siz de biliyorsunuz; ama, bu kür
süden, yarısını söylüyorsunuz, yarısını söylemiyorsunuz. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) 

Bu yasa tasarısı, sosyal devlet ilkelerine uygundur. Bu yasa tasarısı, bu devletin eğitimine, sağ
lığına, varlığına, bütünlüğüne hizmet eden insanları hiç rahatsız eden bir yasa tasarısı değil. Nesi
ne karşısınız?.. Aslında, özünde siz de bizimle beraber, birsiniz; ama... Siyaset yapalım, kabul edi
yorum; ama, siyaseti, burada, yarısını söyleyerek yarısını söylemeyerek değil, bütününü söyleye
rek yapalım. 

ALİ HAYDAR ŞAHİN (Çorum) - Satarak değil, herkese yaparak. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Yüce Meclisimizin değerli milletvekilleri, barikayi hakikat 
müsademeyi efkârdan doğar; fikirler çarpışırsa, hakikat güneşi ortaya çıkar. Tabiî ki, biz, değerli 
arkadaşlarımızın görüşlerini burada yererken, fikirlerin ve görüşlerin çarpışmasıyla bir gerçeğin or
taya çıkmasını ve bizi izleyen vatandaşlarımızın bu hakikati ve doğruyu bilmelerini istiyoruz. Siz 
de istiyorsunuz. Sadece kendimden yana konuşmuyorum. 

Bakınız, bugün, bu Yüce Meclis, birkaç kanun tasarısını yasalaştırdı. Esnafımıza hayırlı olsun. 
(DSP sıralarından gülüşmeler) Niçin güldüğünüzü sorarsam. Sayın Başkan beni ihtar eder, uyarır. 
Yani, siz istemiyor muydunuz, 6 basamak daha ilerlemesine siz katılmıyor muydunuz? Katılmıyor-
sanız, buradan söylemeniz gerekirdi. Hayırlı olsun diyoruz; kutluyoruz kendilerini. Yani, bir yan
lışlığın tamamlanması... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Gönül, 1 dakikadır ek süreniz. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Bir yanlışlığın giderilmesi için, gerekeni, Yüce Meclis, sizin de katkılarınızla yerine getirmiş

tir; size de teşekkür ediyoruz, İktidar partileri gruplarına da teşekkür ediyoruz; başarı sadece bizim 
diye düşünmüyoruz; hepimizindir. (DSP sıralarından "Sizin olsun, sizin olsun" sesleri) O zaman da 
alkışlayın, hadi bakalım; alkışlamıyorsunuz ama... (DSP sıralarından alkışlarf!]) 

Değerli milletvekilleri, fevkalade güzel bir yasa tasarısıdır; eşitsizliği, sosyal adalet ilkelerine 
aykırılığı giderecek bir yasa tasarısıdır. Milletvekili lojmanlarının satışına biz hiç karşı değiliz; bu 
kanun tasarısının 2 nci maddesinde o da tanzim edilmiştir; Hükümet, bunu, uygularken dikkate ala
caktır. Siz ve biz, hep beraber talepte bulunursak, onu da yerine getiririz. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarken, bu kanun tasarısına olumlu baktığımızı ve destekledi
ğimizi Grubum adına ifade ediyorum ve saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gönül. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Temel Karamollaoğlu; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
RP GRUBU ADINA TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gecenin geç saatinde, bu konuyu, bir defa daha dile getir

mek istemezdim; ancak, çok kısa ve öz olarak, nedir bunun maksadı, o konuda bir iki kelime söy
lemek istiyorum. 

Burada çok şeyler söylendi, edebiyatlar yapıldı. Yerine göre güzel konuşmaları dinlemek ho
şumuza da gidiyor; fakirin yanında olmak, düşkünün yanında olmak, memuru ezmemek gibi... An
cak, memurun, fakirin yanında olmayı icap ettiren konularda Hükümetimiz, geçenlerde çok güzel 
tedbirler aldı; memura yüzde 50 zam yaptı, asgarî ücret yüzde 110 arttı. 

Bağ-Kur'la ilgili birçok konu dile getirildi; ancak, bu kanun tasarısının gerekçesi ne; elbette 
gerekçesinde bunlar yazılı. 

Bugün, sosyal konutların, lojmanların büyük bir kısmı israfa yönelik ve dengesizlik meydana 
getiriyor. 300 bin insan bundan yararlanıyor; halbuki, devletin 2 milyondan fazla memuru var. 300 
binine bunu veriyorsunuz, 1 milyon 700 binine vermiyorsunuz. Bir dengesizlik var. Bir defa, bunu 
ortadan kaldırmak'gerekir. 

İkincisi, lojmanların birçok yerde bakımı, devletin üzerine büyük bir yük getiriyor. Orada is
tihdam edilen insanlara verilen ve oraya harcanan paranın eğer yarısını o lojmanlarda oturanlara 
tahsis etseniz, havaya uçacaklar, çok daha memnun olacaklar; devlet de birçok zarardan, israftan 
kurtulacak. 

Aslında, elbette, bazı yörelerde, köylerde, ebelerin, öğretmenlerin, birçok yerde güvenlik gö
revlilerinin, öğretmenlerin, sağlık görevlilerinin lojmanlarına.zaten kimsenin dokunacağı yok. Ge
rekçenin içinde de belirtilmiş; bu 300 bin civarındaki konutun ancak 63 bini satılacak mahiyettedir 
denilmiş, belirtilmiş zaten. 

Asıl maksat, sosyal tesislerin satılmasıdır. Sosyal tesisler ise, sadece dar bir zümreye hizmet 
veriyor ve burada, şunu vurgulamak istiyorum: Aslında, son yirmibeş yıldır, beş yıllık planlara ve 
programlara bakın, hepsinde, yeni lojman yapılmayacağı, yeni sosyal tesis yapılmayacağı net bir 
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şekilde ifade edilmiştir; ancak, bütün iktisadî devlet teşekkülleri, bütün kurumlar, eğitim kurumu 
adı altında lojman da yapmışlardır, sosyal tesisler de yapmışlardır ve bunu da kendi kendimizi al
datarak... Aynı kurum, hem plana hem programa yazıyor "yeni sosyal tesis ve lojman yapılmaya
cak" diye ve bunu Meclisten geçiyor ve bu Meclis, aynı kuruma, başka bir ad altında, o lojmanı ve 

. o tesisi yapma imkânını da veriyor... Kendi kendimizi aldatıyoruz bazı noktalarda. 

Şimdi, Hükümet diyor ki: "Bana bir yetki verin, kesinlikle bundan sonra yenisi yapılmayacak, 
eskilerinin de gerekli olmayanlannın tamamı satılacak." Konu bundan ibaret. Buraya çıkıp, başka 
konuları dile getirmek, Meclisin tansiyonunu yükseltmek, zannediyorum ki, pek de uygun değil. 
Zaman da epeyce uzadı; bunun için sözlerimi burada kesiyorum. 

Bu kanunun, elbette, memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz edi
yor; Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Karamollaoğlu. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Sebgetullah Seydaoğlu; buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Diyarbakır) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; kamu kurum ye kuruluşlarının satışıyla ilgili 

tartıştığımız şu madde üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Elbette, 
Türkiye'de bu uygulama yeni başlamış değildir. Geçmişte, Allah rahmet etsin, Partimizin kurucu
su bulunan Sayın Genel Başkanımızın, Türkiye'de, meşhur "satarım, satmam" hikayesiyle başla
yan, yap-işlet-devret ve meşhur köprü satışıyla devam eden, Türkiye'deki millî ekonomiye katkı 
sağlamak amacıyla, ülkenin, atıl durumda bulunan, toplumun yararına yeni istihdam sahaları yarat
maya yönelik mevcut imkânların ve ekonomik kaynakların, geleceğin insanına karşı bir altyapı, öğ
retime bir katkı sağlamak amacıyla, elbette ki, ülkenin elindeki millî gelirler, yasa hükümleri gere
ğince satılabilir. 

Dünyada bir gerçek var ki -hatırlatmak isterim- eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
ne bağlı devletlerin dışında, dünyada en fazla menkul ve gayri menkul mülkiyetine sahip devlet, 
Türkiye'dir; bu, bir gerçektir, vakıadır, bunu kabul etmek lazım. 

Türkiye, özgür, parlamenter, demokratik sistemle idare edildiği halde, gerek arazi konumun
da gerekse vakıf, menkul, gayri menkul konumunda yüzde 60'lara yakın bir tasarrufu bulunan pek 
ender ülkelerden birisidir. Elbette ki, ülkenin bu fazla kaynakları, geleceğin insanı için, onun istih
damı için, yeni iş imkânlarına, yeni ekonomik kaynaklara birer yatırım sağlamak amacıyla, eldeki 
mevcut imkânlar, kamu kurum ve kuruluşların lojmanları, araziler, vakıflar, sahil kentlerindeki 
sosyal tesisler, devletin zarar ettiği bir sürü kuruluş, satılabilir. 

Benim endişem, bunların satışından çok, haddizatında, bunların satışı esnasındaki usul, yetki 
ve uygulama biçiminden doğan endişedir. Bu, bir gerçektir ki, bugün de, geçmişte de, özelleştirme 
kapsamı altında, Türkiye'de 60 milyon insanın ortak hakkı olan, yetimin hakkı olan bu ortak millî 
servetlerin satışında adaletli, eşit, temiz, şeffaf bir satış var mı, yok mu; beni şahsen düşündüren, 
beni ilgilendiren bu konudur. Eğer, satılmak istenen bu kamu kurum ve kuruluşlarındaki yatırım
lar, ekonomik kaynaklar dürüst, şeffaf, adil ve objektif bir şekilde satılırsa; bu satıştan elde edilen 
kaynak da, bazılarının, birilerinin ekonomik çıkarına katkı sağlamadan, ülkenin hazinesine, ekono
mik gelirine bir katkı sağlayacaksa, biz bu satışa karşı değiliz; ama, Türkiye'de bir gerçek vardır; 
bu satışlarda rant kazanan, bu satışlarda köşeyi dönen, bu satışlarda menfaat kazanan bir sürü şer 
güçlerin de Türkiye'de var olduğunu hepiniz biliyorsunuz, hepimiz yaşıyoruz. Beni endişelendiren, 
beni düşündüren işte budur. -
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Bugün -tenzih ederim, fakat- bu Parlamentonun çatısı altında bile, bu kirli işlere, bu devletin 

ortak malı olan millî servetteki satışlara bile alet olan bir sürü insanın ismini basında, bir sürü skan-
dallarda, mahkeme arşivlerinde görmüş bulunmaktayız. İşte, beni ve partimi düşündüren, endişe
lendiren asıl konu budur. Yoksa, elbette ki, Türkiye bir komünist devlet değildir. Türkiye, demok
rasiyle yönetilen, sosyal devlettir, hukuk devletidir, özgürlükçü parlamenter sistemi kabul etmiş bir 
devlettir; her türlü ekonomik imkânını tasarruf etmede, yasamanın, yani Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kanalıyla her türlü kararı çıkarabilir. 

Elbette, demin de örnek verdiğim gibi, dünyada... Özellikle, ben, CHP ve DSP Grubuna hi
tap etmek istiyorum. Gerçekten, devletçilik ilkesinin bu kadar savunucusu olmak, bence, demokrat 
olmak, değildir. Artık, Türkiye kendini aşmıştır. 2000'lerin Türkiyesinin 1940'lardaki. tek partili 
Türkiye olmadığı gerçeğine artık varmamız lazım. Bugün, 60 milyon insanına, ekonomik alanda, 
iş alanında, eğitim alanında bir kaynak yaratılması lazım gelirse, bu, kaynağı bulmak -nasıl bulur-
sabulsun- şu Parlamentonun sorumluluğundadır, boynunun borcudur. Yani, "ben devletin malını 
satmam, sattırmam" diye bir kuralı dayatmanın veyahut bunu, halen, devletin bağnaz politikaları
na sığdırmanın da bir anlamı yok. Mühim olan, bu satıştan, dürüst, şeffaf, adil bir sonuç ortaya çı
kıp çıkmayacağı konusundaki endişelerimiz ve yetki kararları üzerindeki tartışmamızdır. Yoksa, 
ben, demin de örnek verdim; Türkiye, komünist bir devlet değildir; demokratik yönetimle idare 
edilen bir hukuk devletidir. Devletin varlığını, siz, böyle, tamamıyla eski gelenek içerisinde, cum
huriyetin ilk kuruluş yıllarındaki alışılagelen siyasî gelenek içerisinde satmayıp, işte, İş Bankası ve-
sair örneğinde olduğu gibi, onu başkalarının tekeline mubah görüp de, diğer alanlara yasaklar ve
yahut engellerseniz, bence, bu, kuvvetler dengesi prensibine veyahut ekonomik dengeye uygun bir 
tavır değildir düşüncesindeyim. 

Ben, bu duygularımla tekrar ediyorum; bu kaynakları, ülkenin hayrına, geleceğin insanı için 
kullanabilirsiniz; bu konuda bir şüphemiz yoktur; ama, buradan anons ediyorum, Türkiye Cumhu
riyetindeki 60 milyon insanın huzurunda diyorum ki, bunu yaparken Allah'tan korkun, dürüst dav
ranın, adil davranın, temiz davranın, bu yetimlerin kuruşuna tenezzül etmeyin, bu işten rant çıkar
mayın. 

Hepinize saygılarımı sunarım; teşekkür ederim. (ANAP, RP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Seydaoğlu. 
Gruplar adına, madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
Şahsı adına, Sayın Mehmet Aykaç... 

MEHMET AYKAÇ (Çorum) - Vazgeçiyorum efendim. 
BAŞKAN - Vazgeçiyorsunuz... 
Madde üzerindeki müzakere tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

Bakanlar Kurulunun Yetkileri 
MADDE 2. - 4046 sayılı Kanuna göre özelleştirme kapsamına alınanlar hariç olmak üzere, 

kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesisler ve kamu hizmeti için gerekli olmayan taşınmaz 
malların satışı, ilke ve yöntemlerinin tespitine, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 24 
üncü maddesinde belirtilen parasal sınırların kaldırılmasına, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu
na tabi kuruluşların kullanımında veya mülkiyetinde bulunan kamu konutlarının tahsislerinin kal-
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dırılıp kaldırılmamasına, bu konutlardan satılacakların tespitine, satışın peşin veya taksitle olması
na, satış ilke ve yöntemlerinin belirlenmesine, satılacak konutların imar, ifraz ve kat. mülkiyetinin 
kurulmasına ilişkin yeni esas ve usullerin belirlenmesine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Recep Mızrak; buyurun. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Mızrak, süreniz 10 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA RECEP MIZRAK (Kırıkkale) - Teşekkür ediyorum Sayın Başka

nım. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; madde üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bu

lunmaktayım; sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, Salı gününden beri, değişik kanun tasarılarının kanunlaşması için, Meclis 

olarak mesai sarf etmekteyiz ve çok değişik kanun tasarıları geldi. Görüşmüş olduğumuz o kanun 
tasarılarında ve şimdi görüşmekte olduğumuz bu kanun tasarısında benim şahsen dikkatimi çeken, 
grup olarak dikkatimizi çeken bir husus var; bunu ifade etmeden geçemeyeceğim. 

Bunlar, maalesef, son derece aceleye getirilmiştir. Bu tasanlar hazırlanırken öyle aceleye ge
tirilmiş ki, muhtevaları şöyle dursun, ifade olarak bile, düşünüleni, maksadı ifade etmekten uzak, 
zaman zaman yanlış anlamalara sebep verebilecek bir biçimde cümle düzenlemeleri yapılmış. Bun
ların siyasî hazırlıkları, siyasî kadrolar tarafından yapılan hazırlıklar yeterince olmadığı gibi, tek
nokrat seviyesindeki hazırlıkların da yeterli şekilde yapılmadığı, maalesef bu görüşmeler sırasında 
ayan beyan ortaya çıkmıştır. Bunlardan bir tanesi 2 nci maddededir; bu maddede "satılacak konut
ların imar, ifraz ve kat mülkiyetinin kurulmasına ilişkin yeni esas ve usullerin belirlenmesine Ba
kanlar Kurulu yetkilidir" denilmektedir. Elbette konutlarda imar durumu ve imar durumunun dü
zenlenmesi veya bununla ilgili birtakım değişikliklerin yapılmasına ihtiyaç duyulabilir; ama esas 
itibariyle imar düzenlemesi, kamu arazilerinde ihtiyaç duyulan bir husustur. Muhtelif vesilelerle 
arz etmeye çalıştığımız gibi, kaynak yaratacak olan esas gayri menkuller de, konutlardan ziyade ge
niş kamu arazileridir, arsalarıdır, tarlalarıdır. Bu bakımdan imar düzenlemesi daha ziyade kamu 
arazileri için gerekliyken, ileride birtakım belediyelerle, belediye hudutları dışında bulunan arazi
lerde de herhangi bir imar düzenlemesini yapmaya imkân vermeyecek, belediye hudutları içerisin
de ise, belediyelerle ve belediyenin yetkisi dışında, Bayındırlık Bakanlığının yetkisi içerisinde bu
lunan yerlerde de, bu müesseselerle yetki tartışması yaratabilecek eksikliği, burada ben görmekte
yim. 

Ankara'dan muhtelif taraflara gittiğiniz zaman, aşağı yukarı 10-15 kilometreden sonra, çok 
geniş kamu arazileri ve hatta belediye hudutları içerisinde de, yine çok geniş kamu arazileri bulun
maktadır. Bunlar, hakikaten,-son derece değerlidir. Bunların çevresi konut alanlarıdır, iş alanları
dır, ticaret merkezleridir. Bu kamu arazileri değerlendirilememektedir. Bunların imar durumlarının, 
çevrelerine uygun bir şekilde düzenlenmesi halinde, bunlar ciddî anlamda kaynak sağlayacaktır ve 
maksada matuf hareket de edilmiş olacaktır. 

Buralarda, belediyelerle birtakım yetki çatışması içerisine de girilebilir. Gönül isterdi ki, ileri
de böyle bir yetki çatışmasına girilmemesi için -ki belediyeler de bu yetkilerini kanunla almışlar
dır- belediyelerle yetki çatışmasına veya Bayındırlık Bakanlığının yetkisi içerisinde bulunan alan
larda, o, ilgili bakanlıkla yetki çatışmasına girilmemesi için, bir biçimde burada kanunî bir düzen
lemenin yapılması gerekir diye düşünmekteyim ve bunda da mutlaka zaruret olduğunu düşünmek
teyim. 

Yine, hazırlıkların aceleye getirildiğinin, siyasî kadroların ve teknik kadroların, bürokratik 
kadroların yeterince işin üzerinde çalışamadığının bir diğer örneği de "300 bin civarında kamu ko
nutu" denilirken, 63 bin civarında sosyal tesislerden bahsedilmiştir. Zannediyorum, burada kaste-
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dilen yatak sayısıdır. Bu, 63 bin yatak sayısının fazla olduğu kanaati üzerine, ilgili arkadaşlarımız
dan bunun dokümanım istediğimizde, baktık ki, 63 bin doğru; ama, 63 bin yataktan 26 285 tanesi 
-ki, bunun bir kısmı da tartışılabilir mahiyettedir- satılabilir cinsten, geri kalan 37 343'ü orman içe
risinde veya Kıyı Kanunu kapsamında veya kültür varlıkları olarak görülmekte veya hem orman 
hem kıyı gibi, satılabilir mahiyette olmayıp, özel kanunlara tabi olan yataklar. Özel kanunlara tabi 
olan tesislerin ihtiva ettiği yataklar olmaktadır. Yani, burada da satılabilecek olanlar 63 bin civa
rında değil, arz etmeye çalıştığım gibi -burada da tereddütüm var; açıkça ifade edeyim- 26 bin ci
varındadır. Bunlardan 26 bin civarında olanı satılabilecekken, 63 bin adet beyan edilmesi, tasarının 
gerekçesinde böyle bir şey yazılması ne anlam ifade eder?.. 63 bin yazılmasına rağmen, 26 bini sa
tılacaktır; bu bir anlam ifade etmez belki; ama -biraz önce arz etmeye çalıştığım gibi- bu, hazırlık
ların çok aceleye getirildiğini gösterir. Acele etmek ayrı, aceleye getirmek ayrıdır. Acele edilebi
lirdi; ancak, maalesef, bu hazırlıklar aceleye getirilmiştir. Bunu, dün, evvelki gün burada tartışılan, 
görüşülen, Yüce Meclisin tasvibine sunulan diğer tasarılarda da gördük. 

Dün görüşülen, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ilgili bir 
maddesi var idi; orada deniliyordu ki: "Iskonto oranı yüzde 4" Bunu, yüzde 4 üzerinden iskonto 
oranını, haddini tatbik etmeniz halinde, oniki ay sonra alacağınız 100 liradan 48 lirayı -12'yle 4'ü 
çarpmak suretiyle 48'i buluyorsunuz- düşeceğiz, 52 lira olarak kendisinden tahsil edeceğiz diye an
lıyorsunuz. 

Peki, yine, aynı kanunun ilgili maddelerinde "bu oranı, sıfıra kadar indirmek, yüzde 8'e kadar 
çıkarmak Bakanlar Kurulunun yetkisindedir" denilmektedir. Yüzde 4 olarak değil de, yüzde 8 ola
rak tatbik ederseniz ne olacaktır? 12'yle 8'i çarpın, 96 eder; oniki ay sonra 100 lira olarak devletin 
tahsil edeceği amme alacağının, 96 lirasını düşüp 4 lira olarak mı tahsil edeceğiz?!. Aslında yüzde 
4 iskonto tatbik edildiği zaman, buradaki bu yanlış ifade, fazla anlaşılmamakta... Teknik arkadaş
lar ve Sayın Bakanımız da dahil olmak üzere "faiz başkadır, iskonto haddi başkadır" diye ifade ede
bilmekte; ancak, yüzde 8 örneğini ortaya koyduğunuz zaman, orada düşünülenin, 8 çarpı 12 eşittir 
96; yani, 4 lira tahsil edileceği şeklinde olmadığı anlaşılmakta; fakat, orada da, yine acele edelim 
.derken, mesele aceleye getirilmiş, cümleler yanlış düzenlenmiş. Yarın, çeşitli kesimler tarafından, 
özellikle, uygulama sırasında kötü niyetlilerin istismarına sebep olabilecek elastikiyette ve yanlış 
ifadelerle bu cümleler düzenlenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, sırası gelmişken bir diğer hususu daha belirteyim: Mesele, aslında, loj
manların, kamu mülkiyetinde bulunan arazilerin satışından ziyade, bunların satışı ve diğer husus
larla beraber, kaynak tedariki olduğuna göre, yeri gelmişken, reel anlamda kaynakların harekete ge
çirilmesinde, dün de arz ettiğimiz gibi, bir taraftan ihracat, üretimin artırılması, diğer taraftan da yi
ne, ihracat yapılsın ya da yapılmasın, üretimin artırılması yönünde birtakım tedbirlerin gerçek an
lamda, reel kaynak yaratılması anlamını taşıyacağını ifade etmiştik. 

Bunlardan bir tanesi de, toprak ürünleri üretiminin artırılmasıdır. Toprak ürünleri deyince, bu
nun içerisinde, ilgili arkadaşların, yöresinde bunu üreten arkadaşların ve problemlerini bilen arka
daşlarımızın da çok yakından... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Mızrak, eksüreniz 1 dakikadır. 
RECEP MIZRAK (Devamla) - ...bildikleri gibi, patates, soğan, fasulye, nohut gibi... Şu gün

lerde, mesela, özellikle, Orta Anadolu Bölgesinde ve zannediyorum -zamanı biraz geçmiş olmakla 
beraber- Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaygın bir şekilde nohut üreten, eken üreticiler son de
rece zor durumdadır. Toprak ürünleriyle ilgili olarak, mutlaka ve mutlaka üretici birlikleri oluştu
rulmalıdır. İktisatta, Örümcek Ağı ve King Teorileri vardır. Bu teorilere göre, tarım ürünlerinde bir 
sene azlık, bir sene bolluk; yani, bir sene iyi para kazanma, diğer sene o kazandığı paradan kat kat 
fazlasını kaybetme gibi bir teori vardır. 
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İki sene önce soğanın kilosu yaklaşık olarak 40 bin lira civarındayken, geçtiğimiz yıl 2 500 li

raya kadar inmiştir. Patateste de aynı örnekle karşılaşmaktayız ve tarım ürünlerinin birçoğunda da 
aynı örnekle karşılaşmakta olduğumuzu ifade ediyor, reel kaynak olarak, birliklerin kurulmasına 
öncülük etmemizi belirtiyor, bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Mızrak. 

Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Necati Albay; buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) 
Sayın Albay, süreniz 10 dakikadır. 
DSP GRUBU ADINA NECATİ ALBAY (Eskişehir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mallarının Sa
tışı Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesi üzerinde Demokratik Sol Partinin görüşlerini be
lirtmek üzere Grubum adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, Yüce Meclisi, Demok
ratik Sol Parti Grubu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Başlangıçta, önemli olan şu hususları belirtmemde yarar var. Hazırlanan, bir kanun tasarısı ol
mayıp, Bakanlar Kuruluna verilmek istenen bir yetki kanunu tasarısıdır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin işi yasa yapmaktır, bütün yetki ve görevlerini Bakanlar Kuruluna devretmek değildir. 
Olağanüstü toplantıda görüşülen yasaların, hiç de olağanüstülüğünün bulunmadığı gerçeğinin hal
kımızın gözünden kaçmadığını belirtmek istiyorum. 

Hükümet olma, ülkenin sorunlarını bilip, onlara çözüm getirmektir; ama, siz, ülke gerçekleri
ni kavramadan, "ben yaptım oldu" zihniyetiyle hareket ederseniz, bundan, ülkemiz insanları ve siz
ler yara alır, onulmaz hataların içerisine düşersiniz. 

Bu getirdiğiniz, bir kanun tasarısından çok, Bakanlar Kuruluna verilmek istenen bir yetki ta
sarısıdır. Bu kadar muğlak, nitelikten uzak bir tasarıyla Bakanlar Kurulunun ne gibi, nasıl bir icra
at sergileyeceğini, gerçekten kamuoyu ibretle izleyecektir. Mademki kamuya ait lojmanları, kamu 
arazilerini ve kamunun sosyal tesislerini satmayı düşünüyorsunuz, bunun yapılabilirliği, sadece ve 
sadece Türkiye Büyük Millet Meclisinin hazırlayacağı kanunlarla sağlanabilir. Meclisi devre dışı 
bırakan ve nasıl olacağı belli olmayan Bakanlar Kurulu yetkisiyle bu işi yaparsanız, pek çok şaibe 
altında kalırsınız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümet olarak sizler, kaynak yaratma telaşı ve acele-
ciliğiyle, kamunun pek çok malını satarak kaynak yaratmak ve bununla, devletin giderlerini karşı
lamak ister gibi bir görüntü veriyorsunuz. Bu yaptığınız, iflas etmiş bir tüccarın yaptığından hiç de 
farklı değildir. Bugün, kamunun bu mallarını satarak belki günü kurtarabilirsiniz; ama, yarın ne ya
pacaksınız; yarın, yok ettiğiniz bu kaynakların gelirlerinden de mahrum kalacaksınız. Önemli olan, 
üretken yatırımlar yapıp ekonominin canlandırılmasıdır. 

Devletin ve ülke ihsanlarının hizmetinde çalışan 1,5 milyon devlet görevlisinin kazançları he
pimizce malumdur. Vergisi kaynakta kesilen devlet memurlarının almakta oldukları maaşları, aile
ye, yılda onbeş gün rahatlıkla tatil yapabilecek bir olanak bile sağlamazken, yapanlarına minnet 
borçlu olduğumuz, devletimizin, sosyal devlet olma ilkelerine uygun olarak kurulan dinlenme te
sislerinin satılarak, kaynak yaratmak amacıyla yok edilmesi, devlet çalışanlarının bu haktan da 
mahrum olmaları, tatil yapma olanaklarının da ellerinden alınması anlamına gelmektedir. 

Devletin çarklarını çeviren devlet memurları için tahsis edilen lojmanlar, kamu çalışanları için 
devletin sunduğu bir sosyal yardımdır; sayıları da 300 bin civarındadır. Getirilen tasarıda "bunla
rın yönetiminde büyük güçlüklerle karşılaşılmakta, bakım ve onarımları devlete yük olmakta" de
nilmektedir. Fiilî açıdan, lojmanların tamamının satışı olanaksızdır; bunlar ait olduğu kurumlarla 
bütünleşmişlerdir; sayıları 235 bindir. Satabileceğiniz lojman sayısı, sadece 65 bindir; bunlar da, 
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dargelirli memurların oturduğu yerlerdir. Bu hareketi devletin eşitlik ilkesiyle de, insan vicdanıyla 
da bağdaştırmak mümkün değildir. Devlete yük olan, sadece bu 65 bin lojman mıdır?! 

Kamu arazilerini, işgal ediliyor diye satmak, çok yanlış bir uygulamadır, çare de değildir. 
Devlet, malına sahip çıkmak zorundadır. Birilerine bir yerleri peşkeş çekerken, elbette, bazı 

uyanıklar da kamu arazilerini işgal edeceklerdir. Devletin özelliği, kendine ait olan mala sahip çık
masıdır; onu satıp, ondan kurtulmak değildir; ona sahip olacak tedbirler almakla yükümlüdür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu an Hükümete sesleniyorum: Siz, Hükümete geldiği
nizde, kaynak bulmaktan söz ediyordunuz. Bu yaklaşım, kaynak bulmak değil, hatta, kaynağı yok 
etmektir. Kaynak bulmanın yolu yöntemi bu olmasa gerektir. Kaynak bulmanın yolu, kapsamlı ver
gi almaktır. O da çok kazanandan çok, az kazanandan kazancına göre vergi almaktır. 

Refâhyol Hükümetinin kurulmasıyla birlikte, ülkede belirsizlikler de başlamıştır. însanlar ya
rınlara karamsar bakmaktadır. Ticarî piyasalar durgun, kamu çalışanları şimdiden bezgin hale gel
miştir. Daha dün çıkan kanunla, kamuda çalışan 5,5-6 milyon çalışanın sekiz yıllık tasarrufuna el 
konulmuş, sonucunun ne olacağı belirsizliğe itilmiştir. 

Şimdi de, tam okulların açılacağı, kışa girilen bugünlerde, yüzbinlerce devlet memuru ailesi, 
barınaklarından atılacakları endişesiyle baş başa bırakılmaktadır- Bu mudur devlet analığı, bu mu
dur devlet babalığı?!. Bu ne biçim devlet anlayışıdır?! (DSP sıralarından alkışlar) 5,5-6 milyon ça
lışanı karşınıza almakla ne kazanacaksınız; bunu bir türlü anlayamıyoruz. 

Bizler, bu işlerin alelacele, düşünülmeden yapılmasına karşıyız. Devlet, ciddiyet ister. Bunun 
tam olarak araştırması yapılır, neyin ne kadar olduğu, getirişi götürüşü ciddî bir şekilde tespit edi
lir, yasası, milletin öz benliğinde olan bu Yüce Meclisimizden kaçırılmadan çıkarılır ve buna göre 
uygulaması yapılabilir. Tüm bunlar yapılabilirse, hak sahiplerinin hak kaybetmeleri önlenir; yok
sa, siz, bu tür uygulamalarla, toplumu ve devletin çalışanlarını huzursuz etmekten başka hiçbir şey 
yapamazsınız. 

Bu anlayışlagetirmiş olduğunuz yasa tasarısına olumlu bakmamız mümkün değildir. ' 
30 Ağustos Zaferimiz nedeniyle, Yüce Türk Halkının, Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyelerinin Zafer Bayramını kutluyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Albay. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Ayhan Fırat; buyurun. 
Süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA AYHAN FIRAT (Malatya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sözlerime 30 Ağustos Zafer Bayramının bütün Türk Milleti için hayırlı olması dileklerimle 

başlıyorum ve nice 30 Ağustoslara diyorum. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, kaynak yaratmak için karşımıza gelen yasa tasarı

sı, devletin elinde bulunan lojman ve taşınmazların satışına taalluk ediyor, onlarla ilgili. 
Sayın Başbakan, 31 Temmuzda yaptığı basın toplantısında satılacak konut adedini açıklarken, 

320 bin konutun 100 bininin satılarak kaynak yaratılacağını söylemişti. Hepinizin de hatırladığı gi
bi, Sayın Başbakan, o toplantıda, kaynak yaratacak on tane unsur saymıştı; bir tanesi de buydu. Fa
kat, görüyoruz ki, bir ay geçmeden, o satılacak lojman sayısı 67 bine düşmüş ve buradan 130 tril
yonluk bir gelir temin edeceklerini ifade ediyorlar. 

Arkadaşlar, bu satışların nasıl yapıldığına ilişkin bir misal vermek istiyorum. Bakın, Malat
ya'da, Özelleştirme İdaresi -daha önce de söylemiştim- 500 küsur dönüm arazi içinde 6 dönüm ka
palı sahası, 24 lojmanı, 4-5 TIR'ı, 8-10 tane soğuk hava deposu ve 500'e yakın ağacı olan Et ve Ba
lık Kurumuna ait tesisi 32 milyara satmıştır. 
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FİKRET KARABEKMEZ (Malatya) - Kim sattı?! Siz sattınız. 

AYHAN FIRAT (Devamla)-Bizim zamanımızda satılmadı. 

Erzincan Sümerbank fabrikası, sahasıyla birlikte 73 milyara satıldı. İşte, Özelleştirme İdaresi
nin yaptığı o ihaleli satışlardan bazı misaller. Bu satışlar, burada dediğiniz miktarları katiyen getir
mez, bunu bilesiniz. 

Siz, bugün, kaynak yaratmak düşüncesiyle devletin elindeki imkânları satıp kullanmak istiyor
sunuz; üretime dönük hiçbir çabanız yok, yeni bir gelir kaynağı getirmiyorsunuz. 

Ben soruyorum: Siz, tarımda neyi getirdiniz? Çiftçilere hangi desteği verdiniz? Destek vere
cektiniz, ucuz kredi verecektiniz, verdiniz mi? Hayır. 

Hayvancılıkta faizsiz krediden söz ettiniz; kime, ne miktarda kredi verdiniz? 

Sanayide -dün de söyledim- doğuda 200-300 kapalı fabrika var, açmak için hangisine bir kre
di imkânı yarattınız? 

Bir şey daha söyleyeyim. Burada, Sayın Başbakanın söylediği on tane kaynak içerisinden yal
nız, tahmin ettiğim iki tanesine dokunmuyor; birisi KDV, birisi de madencilik. Bugün, çıkın, piya
sada alışveriş yapın fiş almanız yan yarıya zorlaşmıştır. Demek ki, kayıp buradan kaynaklanıyor. 
Bunun üzerine gitmek lazımken, buna ait en ufak bir çaba yok. 

Madencilik... 21 bin tane ruhsat sahası var diyorsunuz, bunun 3 bin tanesi kullanılıyor, 18 bi
ni kullanılmıyor. Bu 18 binden lOO'er milyon alsak diyorsunuz 2 trilyon, 500'er milyon alsak 18 
trilyon... Niye getirmediniz buraya?!. Hakikaten, doğru söylüyorsunuz, niye getirmediniz?!. 

AHMET DOĞAN (Adıyaman) - Getireceğiz. 

AYHAN FIRAT (Devamla) - Getiremezsiniz, getiremezsiniz; çünkü, onlar kuvvetlilerin elin
de. 

YAKUP BUDAK (Adana) - Onun için mi getiremediniz?!. 

AYHAN FIRAT (Devamla) - Arkadaşlar, bir şey daha söyleyeyim. Bakın, Malatya'da Kayı-
sıbirlik vardır. Bu Hükümet kayısıya 250 bin lira fiyat vermiştir; Malatya'da kayısı 150 bin liraya 
satılıyor. Kooperatifler desteklenmedikçe, üretici, halkın elinde, tüccarın elinde oyuncak oluyor. 
En ufak, en küçük köylünün elinde 100-200 kilo ürettiği mal var. Üreticiler, üç tane tüccarın oyun
cağı oluyorlar, malları ellerinden ucuz ucuz alınıyor. Bu kredi niye zamanında verilmiyor?!. Bir-
buçuk aydır ürün çıktı, yazık günah değil mi bu fakir köylüye?!. 

Malatyalı hemşerim biraz önce bana laf atıyor... İşte, Malatya'da kayısı 150 bin liraya satılı
yor... Yalan mı?!. 

AHMET DOĞAN (Adıyaman) - Millette para mı bıraktınız!.. 

AYHAN FİRAT (Devamla) - Bak "para mı bıraktınız" diyor; gördünüz mü arkadaşlar. Para 
var. Daha bugün oraya göndermek için 30 milyar istiyorlar ve fındığı Fiskobirlik'e göndermek için. 
Zamanında yapsaydınız. 

Arkadaşlar, bir şeyin üzerinde hassasiyetle duruyorum. Ben, devletin namuslu memura ihtiya- . 
cı olduğunu biliyorum; senelerce orada çalıştım, oradan yetiştim. Bizim zamanımızda lojman da 
yoktu; ama, 20 milyonla 25 milyonla ehil eleman çalıştıramazsınız. Devletin de ehil elemana ihti-
yacr var. 320 bin konutun 67 binini işte bu ehil elemanların elinden alırsanız, bu ehil elemanları ar
tık, devlette bulamazsınız, devlet çarkını döndüremezsiniz. Daha önce dendiği gibi "benim memu
rum işini bilir" diyemezsiniz. Namuslu memurun imkânı, bir tek lojmanı; bunu elinden alma-
yın.(CHP ve DSP sıralarından alkışlar) 
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Bir şeyi daha açık ve net olarak söylüyorum, iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batırma-

lıyız. Önce, milletvekili lojmanlarından başlanmalıdır.Burada Hükümet ortağı partiler de bunu des
tekledi, vatandaş da bizi dinliyor. Biraz sonra bir önergemiz var, o da okunacak; eğer, bu önerge
nin aleyhinde rey verirseniz, tüm Türkiye'ye, tüm halka, tüm memurlara ben sizi şikâyet ederim. 
Bunun aleyhinde rey kullanamazsınız. Buraya gelip lehinde olduğunuzu söylediniz. 

AHMET UYANIK (Çankırı) - Baskı yapıyorsunuz. 
AYHAN FIRAT (Devamla) - Sonra, bir şey daha söyleyeyim; bunu da samimî olarak söylü

yorum. Eğer, kaynak yaratacaksanız önce tasarruftan başlarsınız; tasarruf, en büyük kaynak yara
tıcı unsurdur. Tasarrufa nasıl başlarız; Önce, sayın bakanlarımız altlarındaki Merçedesleri bırakır
lar, yerli arabaya binerler. İtalya'da böyledir, kendi arabalarına binerler. Bizim memleketimizde al
tı yedi marka araba üretiliyor. Çok istirham ediyorum, önce buradan başlayalım; sayın bakanları
mız, bu arabaları bıraksınlar, yerli arabalara binsinler. (CHP sıralarından alkışlar) 

Bir şey daha söylüyorum; bunun da doğru olduğuna lütfen inanın. Hayatımın büyük kısmı ka
muda geçti; ilk çalıştığım kamu kuruluşunun bugün bile, emeklileri -bakın emeklileri- posta dağı
tıcıları, yaz tatillerini orada yaparlar arkadaşlar... 

NECMİHOŞVER (Bolu) - Nerede yaparlar?.. 

AYHAN FIRAT (Devamla) - Ya Erdek'te yapar ya eylül ayında güneye gider veya Mersin ci
varına gider veya Hazar Gölünün kenarında PTT kampı vardır; tatilini orada yapar. Siz zannetme
yin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Fırat, eksüreniz 1 dakikadır. 
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Sayın Fırat, kaç tanesi gider?.. 

AYHAN FIRAT (Devamla) - Kaç tanesi diyorsunuz. Mühim olan şu: 320 bin insana lojman 
vermişsiniz; devlet, eskiden, lojman veremediğine, kira bedeli veriyordu. Siz, lojmanı alıyorsunuz; 
öbürünü yapın, kira bedeli verin, 10'ar milyon, 15'er milyon kira bedeli verin, aynı seviyeye geti
rin; niye onu düşünmüyorsunuz?!. 

OSMAN HAZER (Afyon) - Yıllardır niye yapmadınız?!. 
AYHAN FIRAT (Devamla) - Bir şey daha söyleyeyim; bakın, 2 nci maddede siz diyorsunuz 

ki "...hak lehdarlarına satış..." Bunu, Hükümet getiriyor... Hak lehdarlarına satışı öngörüyorsunuz; 
Plan ve Bütçe Komisyonu bunu kaldırıyor. Hükümet olarak, rantçıya satılmasını siz getiriyorsunuz, 
Plan ve Bütçe Komisyonu verdiği önergeyle bunu kaldırıyor. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Fırat. 

Gruplar adına başka söz talebi yok. 
Hükümet adına, Maliye Bakanı Sayın Abdüllatif Şener; buyurun Sayın Bakan. (RP sıraların

dan alkışlar) 
Sayın Bakan, süreniz 10 dakikadır. 
MALİYE BAKANI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

sözlerime başlarken, bütün milletimizin ve sayın üyelerin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum. 
Bu son birkaç gündür, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, üzerinde görüşme yaptığımız kanun 

tasarı ve teklifleri üzerinde, bütün üyeler, zaman zaman görüşlerini beyan etmektedirler; komisyon
larda görüşlerini beyan etmektedirler, Genel Kurulda görüş ve düşüncelerini beyan etmektedirler. 
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Bu görüş ve düşüncelerin, Meclis çatısı altında tartışılmasından daha doğal hiçbir şey yoktur; bü
tün görüşlere ve düşüncelere saygımız vardır; ancak, zaman zaman, kanun tasarı ve tekliflerinin sı
nırlarını aşan yorumların da her zaman gündeme geldiği müşahede edilmektedir. Örneğin, 420 tril
yon liralık tasarrufu teşvik kesintilerinden oluşan hesaba el koydunuz gibi bir yorumun ciddiye alı
nacak hiçbir tarafı olmadığını da, sayın üyeler ve bu olaydan etkilenen herkes bilmektedir; çünkü, 
kesintiler devam etiği halde, böylesine bir birikimin bir yerde olmadığını herkes bilmektedir. Hü
kümetimiz, sadece, devam eden bu kesintileri ortadan kaldırmıştır; çalışanlara maaş artışı, ücret ar
tışı sağlamıştır; üstelik, şu anki normal mevzuata göre yapılan ödemelerin devam edeceğini ifade 
etmiştir ve çalışanların bu kesintilerde hesabî olarak biriken, fakat, gerçekte bulunmayan paraları
nın en kısa zamanda ödeneceğini de belirtmiştir. Bu, çalışanlar açısından bir iyileştirmedir, bir ra
hatlatmadır; maaşlarına sürekli konulan kesintilerin ortadan kaldırılmasından ibarettir. Bunun tak
dir edilmesi ve burada, aslında övülmesi gerektiği halde, maalesef, böyle bir yaklaşımı bazı arka
daşlarımızın üslubunda ve ifadesinde göremedik. 

Şimdi üzerinde tartıştığımız ve konuştuğumuz kanun tasarısı da, kamu mallarının, kamu taşın
mazlarının satışıyla ilgilidir. Bu kanun tasarısının kapsamı nedir, nelerin satışı amaçlanmaktadır; 
tasarı dikkatlice bir şekilde okunduğu zaman, hemen görülmektedir. Üç şeyin satılması amaçlan
maktadır. 

Birincisi, kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazi ve arsaların satışı öngörülmektedir. Ülkemiz
de, bildiğiniz gibi, 780 bin kilometrekarelik bir alan vardır ve devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan yerleri de dikkate aldığımızda, bu alanın yüzde 50'sinden fazlasının devletin kontrolünde 
olduğu bilinmektedir; ancak, bunların satılabilir olanlarının miktarının bu kadar olduğunu düşün
mek mümkün değil; devletin hüküm ve tasarrufunda olan, kontrolünde olan, idaresinde olan pek 
çok bölgenin, hem yasal mevzuat çerçevesinde hem de ekonomik değerleri açısından satılmayaca
ğı, satılamayacağı bilinen bir gerçektir. Satılabilecek olanlar, sadece, kamu kurum ve kuruluşları
nın özel mülkiyetinde olanlardır; bunların da bir kısmı, zaten, satılabilir özelliğe sahip değildir. 

İkinci satışı amaçlanan konu ise, kamu kuruluşlarının kullanımında olan kamp, eğitim ve din
lenme tesisi, misafirhane gibi sosyal tesislerdir. Bu tesislerin de nasıl kullanıldığı herkes tarafından 
bilinmektedir. Bir kere, yılın büyük bir kısmında boş tutulmaktadır, belli mevsimlerde kullanılmak
tadır, kamu çalışanlarına tahsis edilmektedir. Bunlann işletilmesiyle ilgili, kamunun üzerinde, ağır 
malî külfetler bulunmaktadır. Bütün kamu görevlileri bu tesislerden yararlanamamaktadır. Yani, 
yararlanmada da adalet ölçüleri, maalesef, işletilememektedir. 

Satışı amaçlanan üçüncü konu ise, kamu konutlarıdır, yani, lojmanlardır. Bu lojmanlarda da, 
bazı arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi, daha düşük gelir düzeyine sahip, ücret düzeyine sahip kamu 
görevlileri oturmamakta, büyük çoğunluğu itibariyle de daha üst düzeyden ücret alan, maaş alan 
kamu görevlileri oturmaktadır. 

Bu çerçeve içerisinde önce şunu belirtmek isterim: Gerek arazî ve arsalar gerek sosyal tesisler 
gerekse kamu konutları şu andaki mevzuata göre de satılabilir özelliktedir. Yani, önümüzde, bun
ların satılabilmesi için hukukî bir engel mevcut değildir; ancak, satışın hızlandırılabilmesi açısın
dan, sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi açısından, rasyonel sonuçlara ulaşabilmek açısından idarî 
ve hukukî bazı tıkanıklıklar yaşanmaktadır. Bu kanun tasarısıyla bizim aşmak istediğimiz şey de, 
bu mevcut tıkanıklıkların ortadan kaldırılmasına yöneliktir. 

Bazı arkadaşlarımız, kaynak programı dahilinde başka bir şey bulunamadığı için bunun geti
rildiği gibi bir yaklaşımda bulundular; ancak, Hükümetinizin kaynak programı devam etmektedir. 
Bu konuda Genel Kurulda da bir görüşme yapılmıştı; fakat, o sırada muhalefet partileri "kaynak 
bulmak sizin görevinizdir, size takdim edebileceğimiz hiçbir kaynak yoktur" demişlerdi. Şimdi, 
biz, kaynak programımızı Türkiye Büyük Millet Meclisine getiriyoruz ve takdim ediyoruz. 
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Sayın Başbakanımız 10 maddelik bir kaynak programı açıklamıştı; önümüzdeki günlerde de 

yeni kaynaklarla ilgili programlar açıklanacaktır. Bu kaynak programı içerisinde, kamu malları-
nın,taşınmazlarının satışı da vardır. İşte, bu programın bir parçası olarak bu tasarı Meclise gelmiş
tir ve bu konunun bir kaynak olduğu konusunda da bütün üyeler hemfikirdir. Bu konu, geçen ya
sama döneminde de Mecliste tartışılmıştır, kamuoyunda da tartışılmıştır ve genellikle de, hem ka
muoyunda hem de Mecliste bu kamu mallarının, taşınmazlarının satılması gerektiği yönünde bir 
kanaat, bir eğilim zaten mevcuttur. 

Lojmanların ve tesislerin devletin üzerinde idarî bir yük oluşturduğu, bütün üyeler tarafından 
bilinen bir gerçektir. Bunun ötesinde, gerek lojmanların gerekse tesislerin, aynı zamanda, idarenin 
üzerinde bir malî yük oluşturduğu da bilinmektedir. 1996 bütçe yılı itibariyle, sadece lojmanların 
yıllık gideri 9,6 trilyon liradır. Dolayısıyla, böylesine bir idarî ve malî yükü bulunan bir uygulama
ya belli alanlarda, gerekli görülen alanlarda son verilmesi, idarî ve malî açıdan idareyi de rahatla
tacak bir durumdur. 

Bunun ötesinde, hem lojmanlardan hem de tesislerden adaletli bir şekilde yararlanılabildiğini 
söylemek de mümkün değildir. Kamu çalışanlarının büyük bir bölümü lojmanlarda oturmarriakta-
dır. Sosyal tesislerden ve dinlenme kamplarından da, yine aynı şekilde, kamu çalışanlarının çok bü
yük bir bölümü yararlanamamaktadır ve bu yararlanma imkânından mahrum olan kamu personeli 
de, daha çok, düşük ücret alan memurlarımızdır, kamu görevlilerimizdir. 

Ancak, arkadaşlarımız, daha çok, tercihlerin doğru yapılması, tercihlerin doğru ortaya konul
ması gerektiği noktası üzerinde durdular. Yani, büyük eleştiri, ana hatları itibariyle, tercihlerin doğ
ru yapılıp yapılamayacağıyla ilgiliydi. Bu kanun tasarısı, Bakanlar Kuruluna bu konuda yetki ver
mektedir. Dolayısıyla, bu çerçevede, Bakanlar Kurulu, tercihlerin doğru yapılması konusunda, bu
rada yapılan bütün eleştiriler, eğilimler dikkate alınmak suretiyle değerlendirmesini yapacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, eksüreniz 1 dakikadır. 

MALÎYE BAKANI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Aslında, bu tercih değerlendirmesi
ni, Bakanlar Kurulu, bu tasarıyı Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmadan önce yapmıştır; arka
daşlarımızın endişe etmelerini gerektirecek hiçbir durum yoktur. 

"Köylerdeki öğretmenlerin, sağlık görevlilerinin, imamların oturmakta olduğu lojmanlar mı 
satılacak, şunlar mı satılacak bunlar mı satılacak" gibi ekstrem örnekler vererek, bunun olumsuz bir 
uygulamayı ortaya çıkaracağı şeklindeki kaygıları burada dile getirmeye hiç gerek yoktur; çünkü, 
değerli milletvekillerimizin düşündükleri ve amaçladıkları, Bakanlar Kurulumuzun da düşündüğü 
ve amaçladığıdır; en rasyonel şekilde ve tercihleri en doğru bir biçimde kullanmak suretiyle, bu ka
mu taşınmaz malları değerlendirilecektir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş 10 adet önerge vardır; geliş sırasına göre ilk 4'ünü okutacağım ve on

ları işleme koyacağım. 
Birinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 95 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinde yer alan "satılacak konut
ların imar" ibaresinin "taşınmaz malların imar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Muhammet Polat Ömer Naimi Barım Tevhit Karakaya 

Aydın Elazığ Erzincan 
Fikret Karabekmez Yaşar Canbay 

Malatya Malatya 
BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 95 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinde yer alan "tahsislerin kal
dırılıp kaldınlmamasına" ibaresinin, "tahsislerini kaldırmaya" şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Muhammet Polat Ömer Naimi Barım Tevhit Karakaya 
Aydın Elazığ Erzincan 

Fikret Karabekmez Yaşar Canbay 
Malatya Malatya 

BAŞKAN - Üçüncü önergeyi okutuyorum: . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mallarının Satışı Hakkında Ka
nun Tasarısının 2 nci maddesine aşağıdaki cümleciğin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Zekeriya Temizel 
İstanbul 

Gökhan Çapoğlu 
Ankara 

Halil Çalık 
Kocaeli 

Teklif: 
Tasarının 2 nci maddesine, yedinci satırdaki "kaldırılıp kaldınlmamasına" ibaresinden sonra 

gelmek üzere "ve Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili lojmanlarından başlanılarak" cümle
ciği ekJenilmiştir. 

BAŞKAN - Dördüncü önergeyi okutuyorum: 
Sayın milletvekilleri, bü önerge, aynı zamanda en aykırı önergedir. Dolayısıyla, önergeleri ay

kırılık sırasına göre okuturken, bunu yeniden okutmayacağım. Onun için dikkatle dinlemenizi rica 
ediyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 95 sıra sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mallarının Satışı 
Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

OyaAraslı Önder Sav Algan Hacaloğlu 

İçel Ankara İstanbul 
Metin Arifağaoğlu Ayhan Fırat 

Artvin Malatya 

İstemihan Talay 
İçel 

Müjdat Koç 
Ordu 

Erol Karan 
Karabük 

Güven Karahan 
Balıkesir 

Necdet Tekin 
Kırklareli 

Turan Bilge 
Konya 
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Madde 2.- Bakanlar Kurulu, 4046 sayılı Kanuna göre özelleştirme kapsamına almanlar hariç 

olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesisler ve kamu hizmeti için gerekli olma
yan taşınmaz malların satışına, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 24 üncü maddesinde 
belirtilen parasal sınırların kaldırılmasına, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tabi kuruluşların 
kullanımında ve mülkiyetinde bulunan kamu konutlarının tahsislerinin kaldırılıp kaldırılmamasına, 
bu konutlardan satılacaklann tespitine, satışın peşin veya taksitle yapılmasına, satılacak konutların 
imar, ifraz ve kat mülkiyetinin kurulmasına yetkilidir. 

Kamu hizmeti için gerekli olmayan, kamuya ait taşınmaz mallardan; 
1. Kamu arazileri ve arsalarının, ilgili belediyeler eliyle planlanıp, altyapıları tamamlanarak 

değerlendirildikten sonra, 

2. Kamuya ait konutların, milletvekili lojmanları başta olmak üzere, hiçbir ayrım yapılmadan 
en üst düzey kamu çalışanlarının lojmanlarına öncelik verilerek ve kamu çalışanlarına kira yardı
mı yapılacak bir sistem kurulduktan sonra, 

3. Kamuya ait dinlenme tesislerinin, turizm amacı için değerlendirilebilecekler dışta tutularak 
ve ilgili kamu çalışanlarına dinlenme konusunda ek imkânlar sağlandıktan sonra satılması müm
kündür. 

Kamuya ait taşınmaz malların satışından elde edilecek gelirler, Konut ve Kentleşme Fonunda 
toplanır. Fonda toplanan kaynaklar, ancak; 

1. Düşük gelir düzeyindeki kamu çalışanlarına ek kira yardımı olarak, 
2. Toplu konut kooperatiflerine kredi olarak, 
3. Kentlerin sağlıklı gelişmesi için belediyelerin uygulamaya koyacağı projelere kaynak aktar

mak amacıyla kullanılabilir. 

İki ve üçüncü fıkrada gösterilen hususlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesisler ile 
kamu hizmeti için gerekli olmayan malların satışına ilişkin ilke, yöntem ve esaslar, 1050 sayılı Mu
hasebei Umumiye Kanununun 24 üncü maddesinde belirtilen parasal sınırların kaldırılmasına, 
2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tabi kuruluşların kullanımına, bu konutların tahsisine Ve 
tahsislerinin kaldırılmasına, bu konutlardan satılacakların tespitine, satışın peşin veya taksitle ol
masına, satılacak konutların imar, ifraz ve kat mülkiyetinin kurulmasına ilişkin ilke, yöntem ve 
esaslar tüzükle gösterilir. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İ. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan, 

çoğunluğumuz olmadığı için ve zatı âlinizin de buyurduğu gibi, en aykırı bir önerge olması, satışı 
daha çetrefilli ve hatta geciktirici mahiyette bulunması sebebiyle katılamıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri, önerge hakkında konuşacak mısınız, yoksa gerekçesini mi oku

yalım? 
OYA ARASLI (İçel) - Gerekçenin okunmasını istiyoruz. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Söz konusu maddede Bakanlar Kuruluna yerilen yetki, Anayasanın 7 nci maddesine aykırı bir 

yetki devri niteliğinde düzenlenmiştir. Diğer taraftan, kamu taşınmazlarının tasfiyesinde objektifli
ği sağlayacak ve bu mallardan yararlananları koruyacak birtakım ilkeler belirlenmemiştir. 
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Bakanlar Kuruluna verilecek yetkinin Anayasanın 7 nci maddesiyle uyumlu bir biçimde ifade 

edilebilmesi, objektifliği sağlayacak ve kamu taşınmazlarından yararlanan kamu çalışanlarını ko
ruyacak ilkelerin getirilmesi amacıyla bu değişikliğe gerek duyulmuştur. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Aykırılık derecesine göre ikinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mallarının Satışı Hakkında Ka

nun Tasarısının 2 nci maddesine aşağıdaki cümleciğin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Zekeriya Temizel (İstanbul) ve arkadaşları 

Teklif: 

Tasarının 2 nci maddesine, yedinci satırdaki "kaldırılıp kaldirılmamasına" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "ve Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili lojmanlarından başlanılarak" cümle
ciği eklenilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, bu önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İ. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan 
"Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili lojmanlarından başlanılarak" tabiri işi geciktireceği için 
ve bir paralel çalışmaya da mani olacağı için ve aynı zamanda, Sayın Bakanın da, burada, bunların 
da, yani milletvekili lojmanlarının da, kanun tasarısı kapsamında olması beyanı üzerine katılmamız 
mümkün değildir. Katılamıyoruz efendim. 

M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) - Bu doğru bir değerlendirme değil. 

BAŞKAN - Lütfen müdahale etmeyelim. 
Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, Bakanlar Kurulu, mil

letvekili lojmanlarının satışına öncelik verebilir; dolayısıyla, böyle bir ibareye gerek yoktur. Onun 
için katılmıyoruz. 

ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Bakanlar Kurulunun böyle bir yetkisi yok. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önerge sahipleri, önerge üzerinde konuşacak mısınız, yoksa gerekçeyi mi okutalım? 

ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Konuşacağım efendim. 

BAŞKAN - Konuşacaksınız; buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 

Sayın Temizel, süreniz.5 dakika. 
ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Değerli milletvekilleri, buraya çıkma amacım, kesin ola

rak, tasarıyı savunmak için değil. Tasarının yasanın içerisine böyle bir cümlenin eklenmesi de, ta
sarıyı uygulanır kılmıyor. Tasarı, eksiklikleri nedeniyle, özellikle, Bakanlar Kuruluna kanun hük
münde kararname çıkarma şeklinde bir yetki tanıması nedeniyle, ancak böyle düzenlenmemesin
den ötürü, geçerliliği olamayacak, yasalaşma sürecini tamamlayamayacak olan bir yasa tasarıdır. 
Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yasalaşma sürecini tamamlayamasa bile, en azından, kendi
sinden fedakârlık yapan bir görünüm sergileyerek, zevahiri kurtarabilir umuduyla böyle bir önerge 
verdik. Evet, lojmanlar satılıyor; ama, hiç değilse, Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili loj
manları da bunun içerisine dahildir diye, kamuoyuna önemli bir jest yapma imkânına sahip oluyor
sunuz. (RP ve DYP sıralarından "Dahil... Dahil..." sesleri) 
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NECMİ HOŞVER (Bolu)-Zaten dahil... 

ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Olamaz değerli milletvekilleri. Neden olamaz; çünkü, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi lojmanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının yö
netiminde olan bir kurumdur. Dolayısıyla, Bakanlar Kurulu, Başkanlık Divanının yönetiminde olan 
bu gayri menkuller üzerinde tasarruf yapma olanağına sahip değildir; olamadığından dolayı da, Ba
kanlar Kurulunun, aldığı kararla, bunu uygulayamayacağını göreceksiniz. Bunu, beraber yaşayaca
ğız... 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Zaten uygulayamaz. 
ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Beraber yaşayacağız, göreceksiniz. 
O nedenle, Bakanlar Kurulu, alacağı kararla, bu lojmanlar üzerinde tasarruf etme yetkisine sa

hip olmayacaktır, olamayacaktır. 

Peki, ne mahzur var, yani eklenmesinde ne mahzur var; herhangi bir mahzur görüyor musu
nuz? Hepiniz bunu kabul ediyorsanız, bunun böyle olduğunu da biliyorsanız, buradan bir eksiklik 
çıkacağını da söylüyorsanız -ki bir kastımız yok; demek ki, hep beraber aynı amaçla şey yapıyo
ruz- o halde, bunun eklenmesinde herhangi bir mahzur var mı?! (RP sıralarından gürültüler) 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Şov var, şov!.. 

ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bu, yasal bir eksikliği, en azın
dan Meclisin fedakârlığını ortaya koyacak olan bir önergedir. Zaten yasalaşmayacak olan bir yasa 
tasarısında, Meclisin, iyi niyetini göstermesi amacıyla verilmiştir; takdir sizlere aittir. 

Saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Temizel. 
MALİYE BAKANI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)'- Sayın Başkan, bir açıklama yapabilir 

miyim? 
BAŞKAN - Buyurun. 
MALİYE BAKANI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, şimdi, Meclis lojmanla

rının satışının yapılabilmesi için, Başkanlık Divanının tahsisi kaldırması gerekir; ancak, dikkat edi
lirse, bu önerge de tahsisi kaldırmıyor. Yani, bu önerge, Meclis lojmanlarının satışı konusunda hiç
bir yenilik getirmiyor. Dolayısıyla -şunu belirtmek istiyorum- mevcut tasarıyla Meclis lojmanları 
hangi usul içerisinde satılabilecekse, bunu eklediğimiz takdirde de aynı usulle satılabilecektir. Bu, 
yenilik getirmediği için katılmadık. Satış, her zaman mümkündür. Meclis lojmanları da satılacak
tır tabiî bu çerçevede. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, eğer, Meclis tahsisi satışı engelleyecekse ve siz satıştan yanaysanız, 
ama, bu önergedeki ibareyi eksik buluyorsanız, tamamlayıcı bir öneriniz var mı acaba? (DSP sıra
larından "Bravo" sesleri," alkışlar) 

MALİYE BAKANI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, Meclis iradesi ortadadır; 
Öncelikle Meclis lojmanlarının satılmasına taraftardır. Dolayısıyla, Meclis.Başkanlık Divanınız 
tahsisi kaldıracaktır, biz de satacağız Bakanlar Kurulu olarak. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - O zaman koyalım kanuna bunu efendim. 
BAŞKAN-Bir öneri yok efendim, tartışmayı uzatmayalım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. (DSP sıralarından alkışlar |!]) 
Aykırılık derecesine göre üçüncü önergeyi okutuyorum: 
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ÖMER NAİMİ BARIM (Elazığ) - Önergeyi geri çekiyoruz. 
BAŞKAN - Önerge geri çekilmiştir. 

ÖMER NAÎMİ BARIM (Elazığ) - İkisini de çekiyoruz. 

BAŞKAN - İkisini de çekiyorsunuz. 
Sayın milletvekilleri, üçüncü ve dördüncü önerge geri çekilmiştir. 

Sayın Komisyon, maddeyi oylamadan önce, maddenin üçüncü satırında "mallann satışı" iba
resi var. Yukarıdan gelen biçimiyle sözcükleri okursak "gerekli olmayan taşınmaz malların satışı" 
ve devamı "ilke ve yöntemlerinin tespitine..." şeklinde düzenlenmiş. Burada bir anlam çarpıklığı 
var. Sanıyorum, düzgünü "gerekli olmayan taşınmaz malların satış, ilke ve yöntemlerin tespitine" 
biçiminde olacak. Eğer, sizce de uygunsa, maddeyi bu şekilde redakte edilmiş olarak oylarınıza su
nayım. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İ. ERTAN YÜLEK (Adana) - Kabul ediyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Maddeyi, Başkanlığın redakte edilmesini belirttiği biçiminde oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir, 

Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylamadan önce, aleyhte son söz Sayın Halit Duman--
kaya'nın. 

Buyurun Sayın Dumankaya. 
Sayın Dumankaya, İçtüzüğümüz, bu konuşmanın çok kısa olmasını öngörüyor. Bu açıdan, 

size, İçtüzüğümüzdeki en kısa süre olan 5 dakikayı veriyorum. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; gecenin bu 

saatinde, bu kanun tasarısı üzerinde oyumun rengini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tabiî, bu kanun tasarısının buraya getirilişinin iki nedeni vardır. Esasında, buna kanun demek 
de yerinde değil, buna kanuncuk demek lazım. Birer maddelik beş, on tane kanun çıkarıyoruz. 
Geçen gün de onbeş tane anlaşma onayladık. Yarın, Refah Partili kardeşlerimiz piyasaya çıkacak
lar, diyecekler ki, "işte, biz, şu kadar kanun çıkardık." Halbuki, bunlar birer maddelik kanunlardır. 
Refah Partisi yönünden böyle. 

DYP yönünden baktığımız zaman, bu kanun tasarısının bir manası yoktur. Manasını, komis
yonda, bizim arkadaşlar ortadan kaldırdılar. Nasıl kaldırdılar: 
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Şimdi, bu kanun tasarısının buraya getirilişinin nedeni: Bu tasarı 53 harf, 8 kelimeden ibaret

tir. Nedir bu 53 harf, 8 kelime; şudur: "Taşınmaz mallar ile üzerine irtifak hakkı kurulan yerlerin 
hak sahiplerine satışı..." Esasında, bu kanun tasarısı bunun için buraya gelmiştir. 

Bu kanun tasarısının uygulanma şansı yoktur. Yani, bizim o devlet büyüklerimiz var ya, on
ların, 49 seneliğine kiraladıkları yerler kendilerine satılacak idi; ama, komisyonda, Anavatan Par
tili üyelerle beraber, muhalefete mensup diğer üyeler bunun farkına vardı, iktidar partisinden de 
buna katılanlar oldu ve bu hüküm çıkarıldıktan sonra, bu kanun tasarısının bir anlamı kalmamıştır. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısıyla ne yapacaksınız? Anavatan Partili arkadaşlarımızın 
da bu konuda önergesi vardı; Sayın Mustafa Taşar'ın, Sayın Cumhur Ersümer'in, benim, Sayın Seb-
getullah Seydaoğlu'nun bu önergede imzası var. Demin konuştu arkadaşımız "lojmanlardan baş
layalım" dedi; başlayamazsınız. Peki, dinlenme tesislerinden, deniz kenarında olan yerlerden baş
layalım; başlayamazsınız. Misafirhanelerden başlayalım; başlayamazsınız. Lüks lojmanlardan da -
yani, 150 metrekare yetmiyor, 150 metrekare daha ilave ediliyor, 300 metrekarelik lojmanda bir 
bürokrat oturuyor- başlayamazsınız. Peki, nereden başlayacağız? İşte, küçük memurlar var ya -
polisler, öğretmenler, assubaylar- onların lojmanlarından başlayacaksınız. Bunlardan da bir fayda 
elde edilemez. Bu kanunla, siz, imar plan tadilatı yapamazsınız; İmar Kanunu duruyor, siz, bunun
la imar plan tadilatı yapacaksınız; böyle şey olmaz. 

O nedenle, bu kanunlarla hiçbir yere varamazsınız. Sayın Hocanın dediği gibi, size samimî 
olarak söylüyorum, bu pansuman tedbir de değildir; geliniz, bu olayları bırakınız; oturunuz, 
çalışınız, bir reform getiriniz buraya, uygulaması olan bir reform getiriniz. Anavatan Partisinin 
1983 yılında buraya getirdiği reformları getiriniz, hep beraber biz de çalışalım, size yardımcı 
olalım, oy verelim, yol gösterelim. 

O nedenle, buna, benim oyum ret olacaktır, kırmızı olacaktır. 
Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Dumankaya. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul 

edilmiş ve kanunlaşmıştır; ülkemiz ve ulusumuz için hayırlı olmasını diliyorum. 
Sayın milletvekilleri, gündemin 4 üncü ve 5 inci sıralarındaki tasarılara geçeceğiz; ama, on

lara geçmeden önce, yüksek müsaadelerinizle, birleşime 00.15'te toplanmak üzere ara vermek is
tiyorum. 

Kapanma Saati: 00.02 

— — m -
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 00.18 
BAŞKAN: Başkanvckili Uluç GÜRKAN 

KÂTİP ÜYELER: Ahmet DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş), Kâzım ÜSTÜNER (Burdur) 
— ; — © ; — . 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 91 inci Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

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

5. - Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî, Sosyal ve Diğer Haklarında Düzenlemeler Yapıl
masına Dair 2.8.1996 Tarih ve 4162 Sayılı Yetki Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/497) (3/445) (S. Sayısı: 96) (1) 

BAŞKAN - Şimdi, gündemdeki sırasıyla, Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî, Sosyal ve Di
ğer Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair 2.8.1996 Tarih ve 4162 Sayılı Yetki Kanunu ve 
Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakerelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Oya Araslı; buyurun 

efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA OYA ARASLI (İçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önümü

ze gelen, Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî, Sosyal ve Diğer Haklarında Düzenlemeler Yapıl
masına Dair 2.8.1996 Tarih ve 4162 Sayılı Yetki Kanunu, Anayasanın 89 uncu maddesi gereğin
ce, Cumhurbaşkanınca, bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiği için, bunu, bugün, burada tek
rar görüşeceğiz. 

Bilindiği gibi, kanun hükmündeki kararnameler, Bakanlar Kurulunun, yasama organının ver
diği yetkiye dayanarak, kural koyma işlevini yerine getirdiği işlemlerdir. Aslında, yasama yetkisi, 
parlamentolara aittir, parlamentoların aslî yetkisidir ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, bu 
yetkinin devri de mümkün değildir. Ancak, Anayasamız, istisnaî olarak, Bakanlar Kurulunun, ya
sama organından aldığı yetkiye dayanarak, "kanun hükmünde kararname" adı altında, kanuna eş
değer ve geçerlilikte kural koymasını kabul etmiştir. 

Anayasamız, bu kanun hükmündeki kararnamelerin ve yetki kanunlarının çıkarılmasına ilişkin 
koşullan belirlemiş, Anayasa Mahkememiz de, yorumlarıyla, bu koşullara açıklık getirmiştir. Bu
na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna, ancak bellli konularda, amacını, kap
samını, ilkelerini, süresini ve bu süre içerisinde birden fazla kanun hükmünde kararname çıkarılıp 
çıkarılamayacağını açıklamak suretiyle, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde 
yer alan siyasî haklar ve ödevler ayrık olmak üzere, zarurî, istisnaî, öncelikli ve ivedi hallere mün
hasır olarak, kanun çıkarmaya elverecek süreden uzun olmayacak bir süre için kanun hükmünde 
kararname çıkarma yetkisi verebilir. 

(/) 96. S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Anayasa Mahkemesinin, bu ilke ve ölçütlere uymadığı için, bundan önce* kamu personeli ile 

emeklilerin malî sosyal ve diğer haklarının düzenlenmesi konularında bu tarihe kadar çıkarılan pek 
çok yetki kanununu, 1990, 1991, 1993, 1994 yıllarında iptal ettiği bilinmektedir. Ancak, önümüze 
ikinci kere görüşülmek üzere gelen bu yetki kanununun, daha önceki yetki kanunlarının iptaline yol 
açan bütün anayasa aykırılıklarıyla zedeli olduğu görülmektedir. Bu aykırılıklar süreden başlamak
tadır. Altı aylık bir süre, bir yasanın çıkarılmasına yetip de artacak kadar uzun bir süredir. Bu ka
dar uzun bir süre için kanun hükmünde kararname çıkarılması yetkisinin verilmesi, neticede, yasa
ma yetkisinin Anayasaya aykırı bir biçimde devredilmiş olması sonucunu doğurmaktadır. 

Bakanlar Kurulu, yetki verilen konularla ilgili olarak, bu sürenin beşinci ayında da düzenleme 
yapabileceğine göre, ortada ivedi bir durum da yoktur. Yine, bu yetki kanunuyla, Anayasanın mut
laka kanunla düzenlenmesi gerektiğini belirttiği konularda da, kanun hükmünde kararname çıkar
ma yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmektedir. 

Bu noktalardan bakıldığında, Anayasaya uygunluk açısından, Anayasa Mahkemesinin iptal et
tiği diğer yetki kanunlarından en ufak bir farkı bulunmayan bu yetki kanunu, aynı zamanda, Ana
yasa Mahkemesinin iptal ettiği düzenlemelere yeniden hayatiyet kazandırmakta, Anayasa Mahke
mesinin kararlarını etkisiz hale getirmektedir. Halbuki, Anayasamızın 153 üncü maddesi, Anayasa 
Mahkemesinin kararlarının, yasama, yürütme ve yargı organları, gerçek ve tüzelkişiler için bağla
yıcı olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle, bu yetki kanununun, bu haliyle, Anayasanın 153 üncü 
maddesine aykırı bir yanı da bulunduğunu kabul etmemiz gerekmektedir. Hatta Anayasa, yasama 
organına, Anayasa Mahkemesinin kararlarına aykırı düzenleme yapma imkânı vermediği için, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin, bu biçimde bir yetki kanunu kabul etmesi, kimsenin Anayasadan kö-
kenlenmeyen bir devlet yetkisini kullanamayacağını belirten Anayasanın 6 ncı maddesine ve dola
yısıyla, hukuk devleti ilkesini ifade eden Anayasanın 2 nci maddesine de aykırı düşmektedir. 

Kaldı ki, bu yetki kanununun 1 inci maddede sıralanan amaçlarıyla 2 nci maddede gösterilen 
kapsamı arasında da bir uyum bulunmamaktadır. Amaç hükmünde yer almayan ve amacın dışında 
kalan birtakım kanun hükmünde kararnameleri çıkarabilmek için, amaç hükmünde ve ilkelerde yer 
almayan Atom Enerjisi Kurumu, TÜBİTAK gibi kamu araştırma kurumlarının görev, yetki ve teş
kilatlarında yapılacak yeni düzenlemeler de yetki kanununun kapsamına dahil edilmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği bu yetki kanununu, Ana
yasaya aykırı yanlarını ve uyumsuzluklarını işaret ederek, ikinci kere görüşülmek üzere iade etmiş; 
Türkiye Büyük Millet Meclisine, Anayasaya aykırı bir yasayı çıkarmamak için bir fırsat daha sun
muştur. Şu anda yapılması gereken en uygun şey, komisyonun bu yasayı geri çekmesidir. Komis
yon bunu yapmadığı takdirde, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu yasaya olumlu oy vermemek su
retiyle, kendisini, Anayasaya aykırı bir yasa kabul etme ayıbından koruyabilir; ama, Refahyol Hü
kümetinin Komisyonda aldığı tavır, bu Hükümetin yandaşlarının komisyonda aldığı tavır ve bu ya
sayı savunmak için gösterilen gayret, bu kanunun olduğu gibi kabul edilmesi konusunda bu Yüce 
Mecliste de ağırlığın ortaya konulacağını bizlere açıkça göstermektedir. Çünkü, Refahyol İktidarı 
için, Anayasaya aykırılık, giderek önemsiz bir noksan haline gelmeye başlamıştır. 

"Anayasa bir kere çiğnenmekle bir şey olmaz" zihniyeti, bu İktidara bütünüyle hâkim olmuş 
görünmektedir. Yani "memura, çalışanlara maaş artışı sağlanmasın mı" diyerek, bu Anayasa aykı
rılığının önemi küçültülmeye çalışılmaktadır. Hatta, Anayasa Mahkemesinin iptal olasılıklarına 
dikkat çekilmesi tehdit olarak yorumlanmakta ve "zaten bu Anayasanın değişmesi gerekir" denile
rek, Anayasaya uyulmasının öyle pek de önemli bir zorunluluk olmadığı izlenimi yaratılmaya ça
lışılmaktadır. Böyle bir anlayışın, demokratik rejimi, Anayasayı, devlet organlarını ne ölçüde yoz-
laştıracağını takdirlerinize bırakıyorum ve şu hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum: 
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Aslında, bu noktaya adım adım gelindi; önce "Yüce Meclis önpla.ria çıkarılıyor" adı altında, 

Yüce Meclis, bir danışma kurulu konumuna düşürüldü, kendi gündemine hâkim olamayacak bir 
noktaya getirildi. Daha sonra, son günlerde Yüce Mecliste, muhalefete, yasaları incelemek için, İç
tüzüğün tanımış olduğu imkânlar kısıtlandı; yani, Yüce Mecliste muhalefet etkisiz hale getirilme
ye çalışıldı. Bu, giderek, Meclisin parlamenter sistem içerisindeki önemini ve ağırlığını kaybetme
sine yol açacak bir gelişim. 

Şimdi de, iki gündür, Anayasaya aykırılık iddialarımız karşısında, birkısım milletvekillerinin,. 
özellikle İktidarın sözcülerinin takındığı tavrı görüyoruz. "Bir kere de mahkemeye gitsin, denensin 
bakalım, siz burada bunları söylüyorsunuz ama" deniliyor, "Böyle bir aykırılık yoktur" diye bizim 
söylediklerimize karşı tavır konuluyor. Aslında, burada ifade ettiklerimiz, özellikle bu Yetki kanu
nunda ifade ettiklerimiz birer kişisel sübjektif değerlendirme olmaktan çok uzak. 1990'dan bu ya
na, Anayasa Mahkemesinin, bu konuda çıkarılmış yetki yasalarıyla ilgili verdiği iptal kararlarını 
gözden geçirin, şu anda önümüzde olan yasanın bunlardan hiçbir farkı var mı? O zaman, bir iptal
le karşılaşmayacağımıza nasıl garanti verebiliyoruz ve bu konudaki Anayasaya aykırılık iddiaları
nı nasıl önemsemeyebiliyoruz? Önemsemiyoruz; çünkü, Anayasaya da öyle pek fâzla saygısı kal
madı galiba içimizdeki bir kesimin. Bu yozlaşma, Anayasa karşısındaki tutumumuzda, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine layık gördüğümüz yerde kendisini gösteren bu yozlaşma, giderek demokratik 
rejimde yozlaşmaya uzanan bir zincirin halkalarını oluşturuyor. 

Değerli milletvekilleri, bu kürsüden şunu hatırlatmak istiyorum: Bu yozlaşmaya dur demek, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin onurlu üyeleri olarak bizim görevimiz. Buna, burada, dur deme
nin yolunu hemen bulmalıyız. 

Değerli milletvekilleri, görüyoruz ki, Refahyol İktidarı, bu Anayasa ayıplı Yetki Kanununun 
savunuculuğunu yapmaktadır ve olduğu gibi kabul edilmesinden yanadır; çünkü, özellikle atom 
enerjisi, TÜBİTAK gibi kurumlarda ve devlet bürokrasisinde kadrolaşmayı, tarafsız kalması gere
ken bürokrasiyi partizanlaştırmayı amaçlamaktadır. Bakanlıklarda şu iki ay içerisinde görülen, iz
lenen kıyım bunun en açık göstergesidir. (RP sıralarından "El insaf" sesleri) 

BAŞKAN -. Değerli milletvekilleri, lütfen müdahale etmeyelim; sizin de söz hakkınız var. 

OYA ARASLI (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bu kürsü hepimize açık, sözümü kesme
den de görüşlerinizi burada dile getirebilirsiniz ve Sayın Başkanın yaptığı gibi, ben de, kürsüde ko
nuşan bir milletvekiline asgarî bu nezaketin gösterilmesini talep etme hakkımın bulunduğunu sanı
yorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Refahyol İktidarı, iptal edileceğini bile bile, bu kanunun çıkması fikri
ni desteklemektedir; çünkü, bir iptal kararı verilmesi halinde, memura "ben istedim; ama, senin du
rumunu düzeltmeme imkân bırakmadılar" demeyi arzu etmektedir. Eğer, bunu yapmayı düşünmü
yorsa, memurun durumunu çok daha sağlıklı biçimde düzeltme imkânları var elimizde. Bugüne ka
dar verilmiş olan iptal kararlarını önümüze koyalım ve iptale yol açmayacak bir biçimde bir yasa 
çıkararak, Anayasa Mahkemesinin bizim için yapılmasını gerekli bulduğunu yaparak memurun so
rununu çözelim; ama, böyle, iptale mahkûm yetki kanunlarıyla, buna dayanarak çıkardığımız ka
nun hükmünde kararnamelerle, çözüm getiriyoruz diye, memurun sorunlarını çözümsüzlüğe mah
kûm etmeyelim, bu sorunların çözümünü sürüncemede bırakmayalım. 

Bu konudaki inadımız, bu yasayı olduğu gibi kabul konusundaki tavrımız, memuru çözümsüz
lüğe mahkûm etmek anlamını taşır, memurun sorunlarının çözümlenmesinin çok uzak tarihlere er
telenmesi anlamını taşır. Memurumuzu niye bu azaba mahkûm ediyoruz! Burada ifade ettiklerimiz
le gönlümüz, memurumuzun sorununun bir an önce çözülmesini arzu ediyor. Bizim Partimizin 
içinde bulunduğu iktidarlar da, yasa çıkarmaktan daha kısa zaman içerisinde gerçekleşebildiği için, 
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bu sorunları, kanun hükmünde kararnamelerle çözümlemeye yeltendiler; ama, biz de, iptal kararla
rıyla karşılaştık ve neticede, çözümler sürüncemede kaldı. Şimdi, bu deneme, bu çözümsüzlükler 
zincirine bir halka daha ekleyecek ve memurun çözümlenmesi gereken sorunları, bu dönem içeri
sinde de, bugünlerde de çözümsüzlüğe mahkûm edilecek. 

Değerli milletvekilleri, eğer, gerçekten bu isteğimizde samimiysek, ben, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına diyorum ki, hemen çalışmaya başlayalım; bu sorunları en sağlıklı çözme yolu 
kanundan geçtiğine göre, hemen, elbirliğiyle bu kanunu yapalım. Biz, İktidara, bu konuda her tür
lü kolaylığı gösteririz, eğer tatile gidilmemesi gerekiyorsa, şu andan itibaren bundan da vazgeçe
riz, gece gündüz bu Mecliste de çalışırız. Yeter ki, sağlıklı bir çözüm ortaya çıksın; yeter ki, "bel
ki bu sefer Anayasa Mahkemesinden bir iptal kararı çıkmaz" gibi boş beklentilerle bu sorunların 
çözümünü ertelemeyelim; amacımız çözümse, bu çözümü doğru dürüst bir biçimde yerine getire
lim. 

Değerli milletvekilleri, yol yakınken yanlıştan dönmek bir bilgelik, bir iyi niyet göstergesidir. 
Ben, milletvekillerinin, değerli milletvekili arkadaşlarımın, hâlâ bu yasanın çıkmasında ısrarlı olan 

. i 

milletvekili arkadaşlarımın, bu yanlış karşısında bu bilgeliği göstereceğine güvenerek, sizleri say
gıyla selamlamak suretiyle, sözlerime son vermek istiyorum. (CHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Araslı. 

Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Hikmet Uluğbay; buyurun. (DSP sıralarından alkış
lar. 

Sayın Uluğbay, süreniz 20 dakikadır. 
DSP GRUBU ADINA HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Teşekkürler Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli üyeler; bu kanun önümüze nasıl geldi; önce, bunun üzerinde biraz dur

mak istiyorum. Bu kanunu, hepimizin de bildiği üzere, ikinci kez görüşüyoruz; ancak, bu ikinci kez 
görüşmenin oluşmasında, Sayın Cumhurbaşkanının, bu yasayı Meclise tekrar görüşmek üzere iade 
etmesinin önemli bir rolü var. Ancak, onun ötesinde de, geliş sürecinde bazı ciddî aksamalar var 
ki, onları sizlerle paylaşmadan edemiyorum. 

Bu yasa, Meclis Başkanlığının, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale etmesinden sonra, bugün 
sabah saat 1 l'de görüşülecekti ve bu espri içerisinde de, arkadaşlarımız Meclisten ayrılarak gitmiş
lerdi. Ben, sabah saat 1 l'dc geldiğimde, bu yasanın görüşülmesinin Plan ve Bütçe Komisyonunda 
tamamlandığını Ve muhalefetin temsiline imkân verilmediğini gördüm. Ümit ediyorum ki, bu dav
ranış, Komisyonun diğer, iktidar tarafının günlerdir çalışmasının verdiği yorgunluktan kaynaklan
mış olsun, bir kastın unsuru olmasın ve Meclise bu bağlamda da bir gölge düşmesin; ama, madem
ki, bir yasa, Cumhurbaşkanımız tarafından Meclise tekrar görüşülmek üzere iade edilmiş, en azın
dan, hiç olmazsa, şeklî nezakete uymak bakımından, muhalefetin bulunduğu bir ortamda görüşül
mesi gerekirdi. 

Muhalefetin olmadığı bir ortamda, benim tahminime göre, yapılan şu oldu: "Söz almak iste
yen var mı? Yok" ye Cumhurbaşkanının iade ettiği yaşa, Mecliste, hiç de Meclisin ciddiyetine ya
kışmayan bir biçimde, üç dakikada Komisyondan çıkarak önünüze geldi. Bunu, ben, bu kürsüden 
sizlerle paylaşmak durumunda kaldığım için, bir milletvekili olarak üzüntü duyuyorum; çünkü, bu
nu, toplumumuz da, Meclisin çalışma boyutuyla bir ayıbını öğrenmiş oldu. Ben, bu ayıbı, halkımız
la paylaşmak istemezdim; ama, paylaşmak zorunda kaldım ve bunun için de ciddî üzüntü içinde
yim. 

Birinci görüşmeler sırasında, bu kanunun Anayasaya aykırı olduğu ve dolayısıyla bu yasanın 
tekrar Anayasaya aykırı olmayacak şekilde yapılandırılması için, muhalefet kanadı, komisyonda ve 
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Genel Kurulda uzun uzadıya fikirlerini açıkladılar; ancak, burada, muhalefetin söylediklerine, ge
nelde iktidarlar, körler ve sağırlar diyalogunu oynamayı tercih ettiği için gözardı edildi ve sonuçta, 
birden fazla şapkası olan Cumhurbaşkanımız, -Devletin başkanı olarak Meclisin faaliyetlerine de 
katılabildiği gibi, yürütmenin de başı olma sıfatıyla- kararnameleri ve kanunları imzalıyor ve bu 
imzasıyla bize "lütfen, yürütmeye verdiğiniz bu yetkiyi, Anayasaya aykırı olarak vermişsiniz, ben, 
yürütmenin de başı olarak Meclise, bunu, tekrar düşünmesi için iade ediyorum" diyor. En azından, 
bu Meclisin seçtiği Cumhurbaşkanına siyasî nezaket gereği olarak, bu kanunun burada yeniden cid
dî şekilde müzakere edilmesi gerekirdi. Demokrasimizin temel unsurlarından birisi olan Cumhur
başkanlığının dahi beklediği normal nezaketi yerine getirememiş bulunuyoruz; bu da, bizim yönü
müzden hüzünlü bir olaydır. 

Bunlar, müzakere edilememenin müzakeresi; çünkü, esasa girme şansını yaratmadınız komis
yonlarda. Bu çerçevede, yeniden Anayasaya aykırı olduğu bilinen bir yasayı, Meclis tekrar Cum
hurbaşkanının önüne gönderiyor ve onu onaylamaya mecbur ediyor; bu, bir resim ortaya çıkartı
yor, sadece bu resimle kalamayız. Meclisin olağanüstü toplantıya çağrılmasından bu yana, birtakım 
yasa tekliflerini ve tasarılarını görüştük, bunlar yasalaştılar. Bunlardan bir tanesi de biraz önce ya
salaştı, o da, hepimizin gayet iyi bildiği üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmaz Malları
nın Satışı Hakkında Kanun Tasarısıydı ve biraz evvel kanunlaştı. Bu kanunun görüşülmesi sırasın
da arkadaşlarımız birçok hukukî hatanın altını çizdiler. Bu şekliyle geçirilen yasa da, çok kuvvetle 
muhtemelen, Cumhurbaşkanımızın vetosuna adaydır; Cumhurbaşkanımızın vetosundan başka, 
Anayasa Mahkemesinin iptaline de adaydır. Yani olağanüstü olarak toplandığımız 5-6 gün içerisin
de 2 yasa çıkartıyoruz, Anayasaya aykırı olduğunu bile bile. 

Ne yapmak istiyoruz arkadaşlar?.. Ben hepimizin akıllarına ve vicdanlarına bu soruyu sormak 
istiyorum; Meclis olarak biz ne yapmak istiyoruz? 

KAHRAMAN EMMÎOĞLU (Gaziantep) - Kanun çıkarmak istiyoruz. 

HİKMET ULUĞBAY (Devamla) - Kanun çıkarmak istiyorsunuz, çok güzel. 

Ancak, sergilediğimiz manzara şu: Halk, 24 Aralık günü büyük ümitlerle 20 nci Dönem, ye
ni Meclisi seçti. Niçin seçti; çünkü, bu ülkenin 61 milyon insanı, birçok sorunun altında kıvranıyor 
ve çözüm mercii, ümit mercii olarak Türkiye Büyük Millet Meclisini görüyor. Peki biz, halkımızın 
bize lütfettiği bu saygın makamın görevlerini yerine getirebiliyor muyuz? 

Şimdi, burada ciddî tereddütler var; çünkü, Cumhurbaşkanı bize, "Anayasaya aykırı kanun çı
karıyorsunuz, lütfen tekrar inceleyin" diyor; devletin anayasal bir kurumu bunu söylüyor. Ülkemi
zin diğer bir anayasal kurumu Türkiye Büyük Millet Meclisi, "hayır" diyor, inatlaşıyor. Anayasa 
Mahkemesi,-şimdiye kadar çıkarılan birçok yetki kanununu iptal etmiş. Cumhurbaşkanı, bunları da, 
Meclis Başkanlığına gönderdiği yazısında "1990 ilâ 1994 arasında 4 tane yetki yasası çıkardınız, 
bu düzenlediğiniz anlamda, 4'ü de Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırı bulundu" di
yor. 

Dolayısıyla, topluma verdiğimiz mesaj şu: Anayasa Mahkemesi, Meclis ve Cumhurbaşkanlı
ğı arasında bir didişme var, aynı konularda görüş birliğine gelemiyorlar. Toplum, anayasal kurum
lar arasında çözüm beklediği yerde, bizler, burada, anayasal makamlar arasında çelişkiler ve didiş
meler sergiliyoruz. Sizin kanaatinize göre, böyle bir manzara, topluma huzur ve ümit verebilirini?.. 

Bu kürsüden sık sık Meclisin saygınlığını konuştuk, anayasal kurumların saygınlığını konuş
tuk ve demokrasimizin kurumsallaşmasını görüştük ve bunlara verdiğimiz titiz önemi vurgulaya-
geldik. Söylemde böyleydik; ama, eylemde böyle miyiz?.. Eylemlerimiz, maalesef, söylemlerimi
zi doğrulamıyor. (DSP sıralarından alkışlar) 
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Şimdi, ne yapmamız gerekir: Toplumun büyük ümitlerle her dört veya beş senede bir gönder

diği Meclisin, çözüm yeri olduğunu, anayasal kurumların uyumlu çalıştığını ve birbirleriyle bir bü
tün olduğunu, topluma daha fazla gecikmeden kanıtlamak durumundayız ve burada da ilk adımı at
mak durumunda olan Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Niçin; çünkü, Anayasaya aykırı olduğu ile
ri sürülen kanunları biz yapıyoruz. Bu kanunları biz yaptığımıza göre, eğer bir hata varsa, bizim, 
hatasız üretmemiz gerekiyor. 

Bu bakımdan, bizim yaptığımız, bizden çıkan yasa Cumhurbaşkanına gittiği vakit, Cumhur
başkanımız, Anayasamızın kendisine verdiği görevi en titiz bir biçimde yerine getiriyor. O, göre
vini yaparken de diyor ki "lütfen, bu Meclisin saygınlığını koruyalım." Bizi bir kez uyarı hakkı ver
miş Anayasa, o uyarı hakkını kullanıyor Cumhurbaşkanı. Dediğim gibi birden fazla şapkası ola
rak... 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Başbakan iken yetki yasasını çıkarıyor... 

HİKMET ULUGBAY (Devamla) - Efendim, herkes, bulunduğu görevdeki gereği yapar; fa
kat, Cumhurbaşkanlığına gelmiş bir siyasî kişi, artık, devletin çatısında oturan kişiliğiyle tarafsız
dır. 

AHMET İYİMAYA (Amasya) - Hatadan masun müdür? 
HİKMET ULUGBAY (Devamla) - Hatadan masun olduğunu olaylar göstermiştir. Nedir; 

Anayasa Mahkemesinin iptalleriyle bunlar defaatle sergilenmiştir. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Biz tarafsız değil demedik, yanlış anladınız. 
AHMET İYİMAYA (Amasya) - Art niyet olmaz... 

HİKMET ULUGBAY (Devamla) - Sayın İyimaya, siz bir hukukçusunuz, benden çok daha iyi 
bilirsiniz. Cumhurbaşkanı "şu benzeri yasadan 4 tanesini, son dört yılda -ki, kendi dönemi de da
hildir- Anayasa Mahkemesi iptal etti, lütfen düşünün" diyor. Herhalde, bunda art niyet arayamaz
sınız Sayın İyimaya... 

AHMET İYİMAYA (Amasya) - Art niyet değil de, hata... Cumhurbaşkanı da mutlak doğru
luk karinesi... 

HİKMET ULUGBAY (Devamla) - Cumhurbaşkanı "benim zamanımda dahi yapılmış hatalar 
var" diyor, kendi dönemine de referans veriyor. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Yetki yasası çıkarmayan başbakan yoktur; bir tane göster bakalım. 
HİKMET ULUGBAY (Devamla) - Dolayısıyla, bulunduğu makamın olgunluğunu da sergili

yor. O nedenle, lütfen... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, son derece zarif bir diyalog; ama, bunu bırakalım. 
HİKMET ULUGBAY (Devamla) -Onun için, lütfen, içinizden çıkmış bir kişinin şu anda bu

lunduğu makamdaki itibarına en çok bizler saygı gösterelim ki, başkalarından saygı beklemek hak
kımız olsun. (DSP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bu durumda, sorumluluk da, görev de Meclisten başlıyor. Eğer, biz, hatalı çıkarmaz
sak, Anayasa Mahkemesi iptal etmez. Anayasa Mahkememiz, Yunanistan'ın Anayasa Mahkemesi 
değildir. Türkiye Cumhuriyetinin Anayasa Mahkemesidir. (DSP sıralarından alkışlar) 

İSMAİL YILMAZ (İzmir) - Güveniyoruz tabiî, Meclis yaptı, bizler yaptık. 
HİKMET ULUGBAY (Devamla) - Dolayısıyla, şimdi, dört defa sizden evvel ki iktidarlar de

nemiş ve hatalı sonuçlar ortaya çıkmış. Dolayısıyla, Meclisin de hata yapabileceği kanıtlanmış du
rumda; nasıl başkalarına hata izafe edebiliyorsak, Meclisin de hata yapabileceğini biz kendimiz ka
nıtlamış durumdayız; çünkü, birçok yasamız, Anayasa Mahkemesinden geri gelmiş. 
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Şimdi, bu durumda, yıllardır, Türkiye'de, biz, bir şeyi sergileyegeliyoruz 61 milyon insanımı

za; demokrasimizin kâbeleri olan makamlar, benim sorunlarıma çözüm üretemiyor, didişiyorlar. 
Ne yapıyoruz arkadaşlar; biz, halkımızın demokrasiden ümidini kesmesini mi istiyoruz, amacımız 
bu mu? Demokrasinin kurumlarını ve bizatihi müessese olarak kendisine, demokrasinin içinde ya
şayan ve onunla beslenen bu makam, Meclis, kendisine dinamit mi koymak istiyor? 

MEHMET AYKAÇ (Çorum) - "Makam" değil, makam, yanlış söylüyorsunuz. 

HİKMET ULUĞBAY (Devamla) - Beyefendi, müzikte nasıl kullanılır, idarede nasıl kullanı
lır; o kültüre sahibiz. (DSP sıralarından alkışlar) 

Beyefendiler, yıllardır iktidarda bulunanlar, çocuklarımıza "makam" kelimesiyle "makam" ke
limesinin telaffuzunu öğretecek kültürü veremiyor; çünkü, o inceltme işaretlerini okullardan kal
dırdınız. (DSP sıralarından alkışlar) 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara)-Türk Dil Kurumu kaldırdı. 

HİKMET ULUĞBAY (Devamla) - Efendim, hükümet etmek, yetki sahibi olmak, muktedir 
olmaktır; o kurumlar da, herhalde, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin dışında değil. Lütfen... 
Lütfen... Bilgiçlik yaparken cehaletimizi sergilemeyelim. (DSP sıralarından alkışlar) 

TURHAN GÜVEN (İçel) - İmaleleri kaldıran, Türk Dil Kurumu. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Bu Mecliste o kadar cahil insan yoktur. 

. HİKMET ULUGBAY (Devamla)- Anladım da, bunu ben söylemedim, beyefendiler teşhis et
ti bunu. 

BAŞKAN - Lütfen karşılıklı konuşmayalım... 

Sayın Uluğbay, lütfen Genel Kurula hitap edin. 

HİKMET ULUĞBAY (Devamla)- Hay hay beyefendi. 

Şimdi, bu noktada, benim, sizlerden birisi olarak, sizlerden bir istirhamım var: Türkiye Cum
huriyetinin tepesindeki kavga görüntüsüne son verelim. Halkın ümitlerine, bu Meclisin çözüm üre
tebileceğini ve kanun yaparken de devletin tepesinde kavga yaratmayacağını sergileyelim. Bunu 
yapabilmek için de, ilk adımı bu akşam atalım. 

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Kavga yok, kuvvetler ayrılığı var. 

HİKMET ULUĞBAY (Devamla) - Bazı şeyleri biraz daha temrin etmeniz gerekiyor.(DSP sı
ralarından alkışlar) 

Dolayısıyla, ben sizlere bir öneride bulunuyorum: Lütfen, gelin, bu akşam bu ilk adımı atalım, 
bu kanunu Komisyona iade edelim, gerekiyorsa birinci görüşmeler sırasında da söylediğim gibi, 
özel bir komisyon kurmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti kamu idaresinin hak ettiği yasal yapıyı 
oluşturalım. Meclisin bu olgunluğu sergileyeceği inancıyla hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DSP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Uluğbay. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Murat Başesgioğlu; buyurun efendim. 

Süreniz 20 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî, Sosyal ve Diğer Haklarında Düzenlemeler 
Yapılmasına Dair Yetki Kanununun Sayın Cumhurbaşkanınca bir kez daha görüşülmek üzere iade 
edilmesi üzerine, aynı kanunu Yüce Mecliste tekrar görüşüyoruz. 
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Kanun hükmünde kararname çağdaş bir uygulamadır ve anayasal bir müessesedir. Bugüne ka

dar birçok cumhuriyet hükümeti bu konuya başvurmuştur ve çeşitli yetkileri kullanmıştır. Ancak, 
bu müessesenin uygulama süreci içerisinde Anayasa Mahkememiz, aşağı yukarı içtihat durumuna 
gelmiş kararlarıyla, bu yetki kanunlarının çerçevesini çizmiş bulunmaktadır. 

Benden önce de ifade edildi, kanun hükmünde kararname ve buna dair yetki kanununun, za
rurî, istisnaî, öncelikli ve ivedi hallere münhasır olması lazımdır. 

Yine, amacı, kapsamı, ilkeleri, süresi ve bu süre içinde birden fazla kanun hükmünde kararna
me çıkarılıp çıkarılmayacağının açıklanması gereklidir. 

Yine, Anayasanın 91 inci maddesinde "Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümle
rinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar 
ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez" denilmektedir. 

Şimdi, bu yetki kanunu Cumhurbaşkanından geri geldikten sonra, Meclisin olağsnüstü toplan
masından da istifade edilerek, Hükümet, bu yetki kanununu yeniden çıkarmak için bir teşebbüs içe
risine girmiştir. 

Ancak, üzülerek belirtmemiz gerekir ki, bu kanunun ilk müzakeresinde de muhalefete mensup 
bütün milletvekili arkadaşlarımız, bu kanunun Anayasaya aykırılığını çok açık ve net olarak orta
ya koymalarına rağmen, bu kanun, 10 dakikalık bir süre içerisinde Plan ye Bütçe Komisyonunda 
görüşülmüştür ve Hükümeti temsilen hiçbir bakan da bu görüşmelere katılmamıştır. 

Yine, yapılması gereken bir husus: Bu konuda, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından, Anaya
sa Komisyonunun en azından görüşü istenebilirdi; bu dahi yapılmamıştır; yani, Anayasaya aykırı
lığı bu kadar açık olan bu kanun hakkında, bu kadar duyarsız kalmak gerçekten düşündürücüdür. 

AHMET DOĞAN (Adıyaman) - Siz de bunu yapmıştınız. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - Evet, değerli milletvekilim, o sıralarda biz de otur

duk; hem de 292 kişiyle oturduk, öyle kerhen azınlıklı koalisyon hükümeti filan değil. 
AHMET DOĞAN (Adıyaman) - Keşke oturmasaydınız; bunlar başımıza gelmezdi, bu sıkın

tıları çekmezdik. 
BAŞKAN - Sayın milletvekili, lütfen... Yani, tutturduğumuz düzene uymuyor... Lütfen... 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - Yeri gelmişken, siz, bu konuda benim söz söyleme

me fırsat verdiniz. Bu olağanüstü hal görüşmeleriyle ilgili olarak, iktidar partilerinin izlemiş oldu
ğu bir tutumu, davranışı ve bu konudaki tespitimi de arz etmek istiyorum: 

Değerli milletvekilleri, Hükümet, ayrı bir tüzelkişilik, iktidar partileri ve gruplar ayrı bir tüzel
kişilik; ama, gördük ki bu kanunların görüşülmesinde, iktidar partileri, artık, Hükümetle özdeşmiş. 
Nasıl özdeşmiş; burada, grup adına konuşan değerli konuşmacılar, şahsı adına konuşan değerli ko
nuşmacılar, kraldan fazla kralcı ve bu nedenle de sayın bakanlar bu kürsüye çıkıp da tasarıyı sa
vunma ihtiyacını duymuyorlar; çünkü, gruplarımıza mensup değerli arkadaşlarımız, burada, Hükü
metle özdeşleşmiş olmalarının gereği olarak, diğer siyasî parti gruplarının konuşmalarına teker te
ker cevap veriyorlar. Aslında, buna cevap verecek makamlar bakanlardır. 

Belki, Hükümet yeni kurulmuştur ve değerli milletvekili arkadaşlarımız, bu yeni kurulmanın 
verdiği bir hevesle, bu tutum içerisine girebilirler; ama, aynı tutumunuz devam ederse, bu, parla
menter sistemimiz açısından, demokrasimiz açısından sağlıklı bir işaret değildir. 

Eğer, İktidar Partisi Grupları, Hükümete kayıtsız şartsız teslim olurlarsa, bunun zararını, en 
başta mensup olduğu partiler görür. Bu Hükümete, en sert muhalefeti, gerekirse, kendi grupları 
yapmak zorundadır. Eğer, Hükümet, kayıtsız şartsız teslimiyet havası içerisinde, bu Meclisi by-
pass ettiğini, devre dışı bıraktığını anlarsa, siz isteseniz de, belli bir noktadan sonra Hükümeti tu
tamazsınız, Meclis platformuna çekemezsiniz. 
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Sırası gelmişken, bu tespitimi de, bu vesileyle, değerli milletvekilimin söz atmasını vesile bi

lerek ifade etmiş bulundum. ' 

Evet, demin de arz ettim, Anayasa Mahkemesi, bu yetki kanunlarıyla ilgili olarak görüşünü ve 
içtihadını aşağı yukarı belirtmiş bulunmaktadır. Anayasa Mahkememiz demektedir ki: "Yetki ya
salarının, amacının, kapsamının ve konusunun, geniş içerikli, her yöne çekilebilecek ve genel an
latımlarla gösterilmesi mümkün değildir." Yani, makale gibi, çok geniş kapsam içeren yetki kanun
larını alarak, kanun hükmünde kararname çıkaramazsınız. Nasıl yapmanız lazım, nasıl yetki alma
nız lazım? Amacının, kapsamının, konusunun ve özellikle süresinin çok belirgin olması lazım. 

Şu anda tartıştığımız Yetki Kanununda bu unsurları görmek mümkün değil. Dolayısıyla, bu 
Yetki Kanununun Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi kaçınılmaz. Bu ifadeyi söylerken de 
memnuniyet duymuyorum; yani, burada her görüşülen kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edil
mesi Parlamentonun bir üyesi olarak bize herhangi bir zevk vermez, biz bundan üzüntü duyarız. Bu 
nedenle de, Anayasaya aykırılığı çok açık ve net olan bu Kanun ikinci kez görüşülürken, değerli si
yasî parti gruplarımızı tekrar ikaz etmeyi, muhalefet partisi mensubu olarak bir görev telakki edi
yorum. 

Değerli milletvekilleri, bu Kanunun Anayasaya aykırı olduğunu, değerli Komisyon Başkanı
mız ve siyasî parti gruplarımızın özellikle hukukçu üyeleri çok iyi biliyorlar. Peki, o zaman bu ıs
rar niye, neden çıkarmak istiyorsunuz; kamu kesiminde çalışan bazı personele maaş düzenlemesi 
yapmak ihtiyacı içerisindesiniz. Gerçi, bunu, bu kürsüden çok açık seçik söylemeyi de içinize sin
di remiyorsunuz; ama, bunu yapacaksınız. Biz bu düzenlemeyi yapalım, Anayasa Mahkemesi iptal 
edinceye kadar iş işten geçer, biz de muradımıza nail oluruz diyorsunuz. Yoksa, bu Kanun içerisin
de zikredilen konuları, özellikle köklü bir personel reformunu gerçekleştirmeniz mümkün değil. 
Bunu siz de biliyorsunuz, bütün siyasî partiler de biliyor. Fakat, bu yolu dahi denemeniz, Türki
ye'deki hukuk sistemini, anayasal sistemimizi zorlayacaktır. Ben de, diğer arkadaşlarım gibi diyo
rum ki, yol yakınken bu konudaki ısrarınızdan vazgeçin, bu Kanunu geri çekiniz. 

Eğer, kamu personeline maaş düzenlemesi yapmak istiyorsanız, özlük haklarında düzenleme 
yapmak istiyorsanız, çok iyi hazırlanmış bir kanun teklifi getirin ve bu konuyu kanunla halledelim. 
Yoksa, bu şekilde, çok geniş, amacı, kapsamı belli olmayan yetki kanununa dayanılarak çıkarıla
cak kanun hükmünde kararnamelerle bunu yapmanız mümkün olmaz. Bu, Anayasa Mahkemesin
den döndükten sonra arada geçen süre, kaybedilmiş zaman olur ve hakkını korumaya çalıştığımız 
kamu personeline de haksızlık etmiş oluruz. 

Değerli milletvekilleri, bu konuda, Anayasa Mahkemesinin, çeşitli hükümetlerce çıkarılmış 4 
yetki kanununu da iptal ettiği ortadadır ki, bunlar incelendiği zaman, aşağı yukarı içerikleri aynı
dır. Onlar da, daha önce iptal edilenler de, kamu personelinin özlük haklarına dair çıkarılmış yetki 
kanunlarıdır. Bu yetki kanunları Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş bulunmaktadır. 

Sözlerimi, gecenin bu geç saatinde fazla uzatmak istemiyorum, sabrınıza çok teşekkür ediyo
rum; ama, şu görüştüğümüz konunun çok önemli bir konu olduğunu, parti disiplinini veyahut da 
Hükümete bir prim sağlamak gibi düşüncelerin çok çok üstünde, milletvekillerimizin her birini te
ker teker ilgilendiren anayasal sorumluluklar içerisinde bir konu olduğunu ve parlamenter sistemi 
zorlayan, zedeleyen bu tutum ve davranışlardan da vazgeçilmesi gerektiğini tekrar ifade etmek is
tiyorum. 

Meclis, olağanüstü toplantıya, sadece bir konu için, gerekçe gösterilerek çağrılmıştır; ama, şu 
saate kadar gördük ki, Hükümet, yeni yeni kanun tasarı ve tekliflerini Türkiye Büyük Millet Mec
lisi gündemine sunmuş ve 48 saat beklemeksizin, muhalefet partilerinin herhangi bir hazırlık yap
malarına imkân vermeden, muhalefetin hiçbir katkısı sağlanmadan bu kanunlar alelacele geçiril-
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mistir. Bu kanunlar, içerikleri itibariyle bakıldığında, bir kaynak yaratmaya dönük kanunlar olarak 
takdim edilmiştir. Oysa, bu kanunlar, incelendiğinde görülür ki, kaynak yaratma değil, ülke kay
naklarını bir daha geri gelmemek üzere yok edecek kanunlardır. 

Bir Anamuhalefet Partisi mensubu olarak, Anavatan Partili bir üye olarak size tavsiyem: Geç
mişte, Anavatan Partisi İktidarları, kaynak yaratma konusunda çok başarılı örnekler sergilemişler
dir; Türk ekonomisine, kalıcı ve güçlü kaynaklar yaratılmasında güzel modeller çizmişlerdir. Bir 
Toplu Konut Fonu, Savunma Sanayii Fonu, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Fonu ve bu fonu 
oluşturan gelirlerin nasıl temin edildiğini eğer, açıp bir bakarsanız, Anavatan Partisinin, o günün 
şartları içerisinde kaynak yaratmada ne kadar başarılı olduğunu görürsünüz. Eğer, Türk ekonomisi 
bugün ayakta ise, o gün yapılan başarılı ve isabetli tercihlerin neticesi ayaktadır. 

Aslında, bu, temelde, serbest piyasa ekonomisini ne kadar benimsediğimize ne kadar reddet
tiğinize bağlıdır. Gerek bugünkü Hükümet gerekse bundan önceki, yani, Sayın Çiller başkanlığın
daki Doğru Yol Partisi-CHP Hükümetleri, aslında, söylemlerinde serbest piyasa ekonomisini be
nimsemelerine rağmen, gerçekte bu işi özümsememiş partilerdir, hükümetlerdir; dolayısıyla da, 
ekonomide yaptıkları, başarısızlıkla neticelenmiştir. 

Bugünkü Hükümetimiz de, maalesef, serbest piyasa ekonomisini benimsediğini sadece söy
lemlerinde ifade etmektedir. Eğer, bu serbest piyasa ekonomisi felsefesini gerçekten benimsemez, 
kurallarını ve ilkelerini gerektiği şekilde uygulamaya koymazsanız, bu konjonktür içerisinde başa
rılı olmanız mümkün değildir. 

Biz, Anavatan Partisi Grubu olarak, bu konuda deneyimi, tecrübesi olan bir parti, siyasî kad
ro olarak, serbest piyasa ekonomisinin kuralları ve işleyişi konusunda bu Hükümete, ülkemizin ge
leceği için, ekonominin içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulması için, elimizden gelen katkıyı ver
meye hazırız; geçmişte, bunu, diğer hükümetlere yaptık; bugün de, bu Hükümete yapmaya hazırız. 
Anavatan Partisi, siyasî kadrosu ve birikimiyle, piyasa ekonomisi kurallarını en iyi uygulayan ve 
bu konuda tecrübesi ve birikimi olan bir partidir. Yeter ki, bir uzlaşma anlayışı içerisinde, ülkemi
zin kalkınması ve içinde bulunduğu bu sıkıntıdan kurtulması için, herkesin üzerine düşen görevi 
yapması gereğinde anlaşalım, birleşelim. 

Değerli milletvekilleri, inşallah, bu bahsettiğim olumsuzluklar yeni yasama yılında yaşanmaz, 
bunlar tekerrür etmez; Parlamentomuz, hepimizin özlediği bir çalışma ortamı içerisine girer; bir uz
laşma havası içerisinde, gerçekten de, ülkemizin kronikleşmiş ve acil çözüm bekleyen sorunlarını 
hep birlikte çözmenin bahtiyarlığını ve mutluluğunu yaşamış oluruz. 

Bu duygularla, Yüce Meclisi tekrar saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başesğioğlu. 
Sayın milletvekilleri, gruplar adına konuşmalar devam ediyor; ancak, bu noktada, bu aşama

da, Sayın Komisyon bir açıklama yapma ihtiyacını duymuştur. 
Açıklamayı yerinizden mi yapacaksınız? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İ. ERTAN YÜLEK (Adana) - Yerimden ya

pabilirim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İ. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekili arkadaşlarım; DSP Grubu adına konuşan Sayın Hikmet Uluğbay, konuşması sı
rasında, Komisyonumuza ciddî; fakat, haksız olan birtakım ithamlarda bulundu. Kısa bir bilgi ver
mek istiyorum: 
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Dün gece, burada müzakereler devam ederken, grup başkanvekillcri, bugün, bu Kanunun gö

rüşülebileceğini beyan ettiler; dolayısıyla, Komisyonun gündeminde olan bu Kanunun, Komisyon
da görüşülmesinin faydalı olacağı tavsiyesinde bulundular. Ben de, yine, burada otururken, arka
daşlara, önce, saat 14.30'da toplanılabileceğini; fakat 14.00'teki Genel Kurul toplantısının yoklama
sı vesairesi sebebiyle uzun sürebileceği düşüncesiyle 11.00'de olabilir dedim. Doğrudur; ancak, ko
misyonların, her defasında yarım saat, zaman zaman 20 dakika, hatta, zaman zaman 1 saate kadar, 
maalesef, toplantısında gecikmeler oluyor. Ben de, belki, yine gecikmeler olur diye, saat 11.00'de 
toplanılırsa yemek vaktine gelebileceği ve cuma namazına gidecek arkadaşlara o imkânı tanımak 
için 10.00'da olmasının daha doğru olduğuna kanaat getirdim ve burada, yetişebildiğim arkadaşla
ra bizzat kendim, saat 10.00'da toplantı olduğunu beyan ettim. Yine, şu anda burada yok, gıyabın
da bir şey de söylemem belki doğru değil; ama, DSP'li Sayın Metin Şahin Beye de, bugün saat 
10.00'da toplanabileceğimizi söyledim ve elimizdeki metinler de kendisine verildi. "Verdim" de
miyorum; çünkü, Bütçe Müdürlüğümüz tarafından verildi ve diğer arkadaşlara da dağıtacağını be
yan etti. 

Sabahleyin saat 10.00'da geldiğimizde arkadaşlara bir kere daha sordum, bütün milletvekille
rine haber verildi mi diye. Arkadaşlarımızdan aldığım haberden, gruplara haber verildiğini, ayrıca, 
bütün sekreterlere telefonla duyurulduğunu ve zannediyorum, en geç saat 09.20'ye kadar da, bu 
metnin, bir kere daha ilgililere duyurulduğunu tespit ettim. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, saat kaça kadar dediniz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İ. ERTAN YÜLEK (Adana) - 09.20'ye kadar... 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Doğru değil efendim -ben Algan Hacaloğlu- bana sabah 

1 l'e çeyrek kala geldi. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İ. ERTAN YÜLEK (Adana) - Efendim, hayır; 

sekreterlere dedim. Sekreterlere 09.20'de. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Devlet görevlileri burada yanlışlık yaptılar şeklinde ifa

dede bulunmayın. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İ. ERTAN YÜLEK (Adana) - Yanlışlık yaptı 

değil, yanlışlık yaptığını beyan etmiyorum, arkadaşlara duyurulduğunu beyan ediyorum. Saat 
10.00'da başlaması icap eden Komisyon için, saat 10.40'a kadar arkadaşları bekledik. Muhalefet 
partilerinden Metin Şahin Bey vardı, Yıldırım Aktürk Bey vardı ve Esat Bütün Bey vardı, diğer ar
kadaşları da bekledik. Takdir edersiniz ki, 40 dakika bekledikten sonra, daha fazla beklemenin de 
manası yok idi. Ben toplantıyı o şekilde başlattım ve toplantıda da, raporunda yazdığımız şekilde 
gerekli karar alındı. 

Burada, hiçbir art niyetin olmadığını bilhassa belirtmek istiyorum ve saygılar sunuyorum. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Hacaloğlu. 
Yerinizden lütfen. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Bu sabahki toplantı, Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlı

ğına saat09.30'da bildirilmiştir; ancak, bugünkü toplantıyla ilgili metin, sekreterliğime saat 1 l'e 20 
kala verilmiştir. Zapta geçmesi için açıklama yaptım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Uluğbay, siz de bir açıklama yapacaksınız galiba. 
HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Evet Sayın Başkan. 
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Ben, Sayın Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanını da makamında ziyaret ettim, bu olaydan son

ra. Kürsüde konuşurken, kendisinin art niyetli olmadığı ümidini taşıdığımı ifade de ettim; dolayı
sıyla, kendisini suçlamam söz konusu değildir, iyi niyetli düşünüyorum. Yalnız, bu görüşmeler sı
rasında, sekreterimden şunu da öğrendim: Saat 10.00'da sekreterime ulaşmış saat 10.00'da olacağı 
bildirilen toplantı. Ben de, dün akşam buradan ayrılırken, saat 11.00'de olacağını bildiğim toplantı 
için, evimden 10.00'da ayrıldım. Sekretim sabah 10'u 5 geçe aradığında beni evimde bulamamış. 
Dolayısıyla, ben, 11.00'deki toplantıya zamanında yetişebilmek için uygun saatte geldim. Meclisin 
de geç saatlere kadar günlerdir çalıştığı varsayılırsa, tüm üyelerin haberi olmaksızın, bundan emin 
olmaksızın, daha önce, bir akşam evvel saat 11.00 diye duyurulmuş bir toplantıyı, resen sabah sa
at 10.00'a almak, herhalde, çalışmaların etkin bir şekilde olmasını engellemiştir. 

Yine, iyi niyetle söylüyorum; Kaldı ki, kendisi burada yoktur; ama, arkadaşımızla yaptığımız 
bir görüşme var, Sayın Metin Şahin, saat 10.00'da Komisyona gelmiştir, Komisyonda çoğunluk 
yoktur. Bunun üzerine Komisyona "ben gruba kadar çıkıyorum" demiştir ve Sayın Şahin, tekrar 
Komisyon toplanıyor diye aşağıya indiğinde müzakerelerin son bulduğunu, Komisyon toplantısı
nın kapandığını tespit etmiştir ve o anda muhalefet şerhi yazma noktasına gelinmiştir. (RP ve DYP 
sıralarından "kürsüden konuşsun" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, duymakta zorlanıyorum. Bu, kürsüye çıkmayı gerek
tiren bir olay değil. 

Evet, Sayın Uluğbay, toparlarsak... 
HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Sayın Başkanın bu açıklamalarından sonra, bu açıklamala

rımın da zapta geçmesindesayısız fayda vardır. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Evet, hepimiz iyi niyetliyiz; ancak, bu trafikte zaman ayarını yapamadığımız an

laşılıyor. Bu şekilde zapta geçti. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
Sayın Bakan, bu durumda size söz vermek durumundayım. 
Buyurun. 
MALİYE BAKANI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

hepinizin malumları olduğu üzere, Türkiye Cumhuriyetinin 54 üncü Hükümeti, ilk icraatlarından 
biri olarak, kamu personelinin ücretlerinde iyileştirmeyi hedeflemiştir ve bu amaca yönelik olarak 
da yüzde 50'lik net ücret artışı sağlamıştır. Böylece, 30 milyon insanımız rahatlatılmıştır. 7,5 mil
yon kamu personelinin maaşlarında yapılan bu yüzde 50'lik artış, daha sonraki dönemlerde görül
müştür ki, piyasaya yansımış ve piyasalarda da bir rahatlama ve alışveriş hacminde bir genişleme 
meydana gelmiştir. Ancak, kamu personeli ücretlerinde yapılan artışın yeterli olmadığı da, Hükü
metimiz tarafından zaman zaman ifade edilmiştir. Özellikle, son yıllarda reel ücretlerde meydana 
gelen azalmaları telafi edebilmek için, ücretlerde yeni ayarlamalar yapılması gerektiği, Sayın Baş
bakanımız tarafından ifade edilmiştir. 

Bunun ötesinde, ücretler, maaşlar arasındaki dengesizlikler, herkesi rahatsız eden, kamu kesi
minde huzursuzluk konusu olan bir durumdun Bunun da düzeltilmesi gerektiği herkes tarafından 
kabul edilen bir gerçektir. Buna bağlı olarak sistemde düzeltilmesi gereken pek çok noktalar var
dır. Özellikle, nitelikli personelin, kamu kesiminde çalışmak yerine, özel sektöre gitme eğiliminin 
her geçen gün artmakta oluşu da, yeni düzenlemelere duyulan ihtiyacın ana sebeplerinden biridir. 

Diğer taraftan, maaş ve ücretlerin hesaplanmasının çok karışık ve karmaşık bir yapıya sahip 
olması, bu hesaplamaların daha da basitleştirilmesi zaruretini ortaya çıkarmakta, maaş unsurlarının 
azaltılmasını gerektirmektedir. 
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İşte, bunları kapsayacak geniş bir personel reformuna ihtiyaç vardır; ancak, bu personel refor

munun altyapısının oluşturulabilmesi için bir yetki kanununa ihtiyaç duyulmuş ve bu nedenle, bil
diğiniz gibi, şu an, Sayın Cumhurbaşkanının iade etmesi üzerine, üzerinde tekrar müzakerelerini 
yapmakta olduğumuz Yetki Kanunu Meclisten geçirilmiştir. 

Kamu personelinin özlük haklarıyla ilgili tek düzenleme, bugün, üzerinde görüşmelerimizi 
sürdürmüş olduğumuz Yetki Kanunu değildir. Kamu personelinin özlük hakları, esas itibariyle, 
yetki kanunlarıyla ve bu yetki kanunlarına dayanılarak çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle 
yürütülmektedir. Nitekim, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin Anayasada yer aldığı 
1972 yılından bugüne kadar 14 adet yetki kanunu çıkarılmıştır ve bu 14 yetki kanunu da değişik 
partilerin işbaşında, iktidarda bulundukları dönemlere aittir; burada muhalefet sıralarında temsil 
edilen siyasî partilerin genel başkanlarının başbakan olduğu dönemlerde çıkarılan yetki kanunları
dır. Bu yetki kanunlarına dayanılarak da çok sayıda kanun hükmünde kararname çıkarılmıştır. 657 
sayılı Kanunla ilgili 57 adet, 926 sayılı Kanunla ilgili 26 adet, 2802 sayılı Kanunla ilgili 17 adet, 
2914 sayılı Kanunla ilgili 12 adet ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili 6 adet ol
mak üzere toplam 118 adet kanun hükmünde kararname çıkarılmıştır. Dolayısıyla, 14 yetki kanu
nu ve 118 kanun hükmünde kararnameyle kamu personelinin özlük hakkı düzenlenmiştir. 

Bazı arkadaşlarımız, bu kürsüden, bu Yetki Kanununun süresinin uzurt olduğunu; bu yetki acil 
konularla ilgili olarak verildiğine göre, 6 aylık sürenin, Anayasanın amacına, ruhuna, metnine uy
gun olmadığını ifade etmişlerdir; ama, hemen belirteyim, şu ana kadar çıkarılan yetki kanunları içe
risinde en az süreyi ifade eden yetki kanunu budur. Dolayısıyla, buradaki 6 aylık sürenin Anayasa
ya uygun olmadığını ifade etmek mümkün değildir. Daha önceki bazı yetki kanunlarının Anayasa 
Mahkemesince iptali üzerine, belirtilen gerekçelerin de bu Yetki Kanununda yer almamasına özen 
gösterilmiştir; daha önceki iptal gerekçelerinin hiçbirinde, hiçbir noktasından bir eksikliğin meyda
na gelmemesi için dikkatlice tanzim edilmiş ve düzenlenmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanının, tekrar görüşülmek üzere iade etmesi, kendi takdirleridir; ancak, bu 
konudaki gerekçeleri, burada, bir daha yorumlama zarureti olduğu kanaati ile bu yorumu takdim 
ediyorum. 

Anayasa Mahkemesinin, önceki bazı yetki kanunlarına ilişkin iptal kararına göre; 
a) Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ancak belli konu

larda, 
b) Amacı, kapsamı, ilkeleri, süresi ve bu süre içinde birden fazla kanun hükmünde kararname 

çıkarılıp çıkarılamayacağını açıklamak suretiyle, 
c) Anayasanın, ikinci kısmının, birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hak

ları ve ödevleri ile dördüncü bölümde yer alan siyasî haklar ve ödevler ayrık olmak üzere, 
d) Zarurî, istisnai, öncelikli ve ivedi hallere münhasır olmak üzere, Bakanlar Kuruluna kanun 

hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebileceği belirtilmiştir. 
4162 sayılı Yetki Kanununun hazırlanması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi 

aşamalarında, konuya ilişkin Anayasa hükümleri ile Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararla
rında belirtilen hususlara uygunluğun sağlanması için azami gayret ve özen gösterilmiş olup, bun
lara aykırı olabilecek hükümlere, kanunda yer verilmemiştir. 

Kanunun amacı, kapsamı ve ilkeleri belirgin ve somut biçimde gösterilmiş, Bakanlar Kurulu
na verilen yetki, Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olan yasama yetkisinin, yürütme organına_ 
devri sonucunu doğurmayacak şekilde, dar ve kapsamlı ve kısa süreli tutulmuştur. 

Söz konusu Kanunla, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararnameyle düzenleme yetkisi 
verilen konular arasında, temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasî haklar ve ödevler bulun
mamaktadır. Kanunun, oldukça dar tutulan konusu, kamu personelinin malî, sosyal ve diğer hakla-
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rıyla, istihdam esas ve usullerine ilişkin olup, bu konunun zarurî, istisnaî, öncelikli ve ivedi haller
den olmadığını iddia etmek mtimkün değildir. 

Birçok sorunu bulunan personel sistemimizin ve özellikle, bunun adaletsiz bir hal alan malî 
boyutunun, bir an önce düzeltilmesi ihtiyacı çok acil olarak ortada durmaktadır. 

Her ne kadar Anayasa Mahkemesi, bazı iptal kararlarında, niteliği itibariyle, uzun süreli ve çok 
yönlü çalışmaları zorunlu kılan personel mevzuatının, genelde ivediliği gerektiren bir konu olarak 
değerlendirilemeyeceği ve bu konularda verilen yetkinin de ivedi, zorunlu ve önemli durumlara 
ilişkin bulunmadığını belirtmişse de, bundan hareketle, personel mevzuatıyla ilgili hiçbir şekilde 
yetki kanunu çıkarılamayacağını iddia etmek mümkün değildir; çünkü, bu kadar kesin bir yasak, 
Anayasa koyucu tarafından öngörülmüş olsaydı, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veri
lemeyerek, konuların sayıldığı 91 inci maddeye de bunun ilave edilmesi gerekirdi. 

Öte yandan, Anayasa Mahkemesi, personel mevzuatı gibi genel bir kavram kullanıp, bunun 
genelde ivediliği gerektiren bir konu olarak değerlendirilemeyeceğini belirtmektedir. 

Oysa, 4162 sayılı Kanunla verilen yetki, tüm personel mevzuatını kapsamına almadığı gibi, 
genel olarak ivediliği gerektirmediği kabul edilse bile, bugünkü koşullarda, ülkemizde, çok büyük 
sorunları ve acil olarak çözüm bekleyen personel mcvzuatmınz da, sadece, malî, sosyal ve diğer 
haklarla, istihdam ve esas ve usullerinde belirlenen ilkeler doğrultusunda bazı değişiklik ve yeni 
düzenlemeler yapılması ihtiyacı, hem ivedi ve zorunluluk taşımakta hem de çok önemli bir konu 
durumunda bulunmaktadır. 

Dolayısıyla, 4162 sayılı Kanunun ne Anayasa hükümlerine ve ne de bu hükümleri yorumla
yan Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırılık taşımayacağı açıktır ve belirgindir. 

Bu nedenlerle, bu gerekçelerdeki ifadelere katılmanın mümkün olmadığı görüşümü arz eder; 
saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bedük. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkanım, bir konunun açıklığa kavuşturulma

sı için, müsaade ederseniz, iki cümleyle izahat vermek istiyorum. 

BAŞKAN - Dilerseniz şahsınız adına da söz alabilirsiniz. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Çok kısa... Buradan da olabilir... Sadece zabıtlara 

geçmesini diliyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Buyurun. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Efendim, kamu personelinin ekonomik, sosyal mese

lelerinin düzenlenmesi, düzeltilmesi ve iyileştirilmesiyle ilgili bu yetki kanunu, Doğru Yol Partisi
nin de benimsediği ve Sayın Genel Başkanımızın da zaman zaman dile getirdiği bir kanundur. Bu 
itibarla gelmiş olan bu yetki kanunu her iki grubun talebidir. Bunun zabıtlara geçmesini diliyorum 
efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bedük. 
Şahsı adına, Sayın Sıddık Altay. 
MEHMET SIDDIK ALTAY (Ağrı) - Söz talebimden vazgeçiyorum efendim. 
BAŞKAN - Vazgeçtiniz... 
Değerli milletvekilleri, kanunun tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
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Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî, Sosyal ve Diğer Haklarında Düzenlemeler 
Yapılmasına Dair Yetki Kanunu 

Kanun No. : 4162 Kabul Tarihi :2.8.1996 

Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin çalışma

larında etkinliği artırmak, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesini, 
maaş unsurlarının azaltılarak sadeleştirilmesini ve maaş hesabının basitleştirilmesini sağlamak üze
re bunların ve emeklilerin malî, sosyal ve diğer hakları ile istihdam esas ve usullerinde daha ada
letli düzenlemeler ve değişiklikler yapmak amacıyla Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Karar
name çıkarma yetkisi vermektir. 

BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Yusuf Öztop; 
buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA YUSUF ÖZTOP (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gö
rüşmekte olduğumuz yetki yasasının 1 inci maddesiyle ilgili olarak, Cumhuriyet Halk Partisinin 
görüşlerini ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisin üyelerini say
gıyla selamlıyorum. 

Bugün, gecenin bu saatinde görüşmekte olduğumuz yasayı bundan önce de görüşmüştük; bu
rada, bu yasanın Anayasaya aykırı olduğunu da beyan etmiştik; ama, uyarılarımız fayda etmedi ve 
iktidar partisine mensup milletvekillerinin oylarıyla, Anayasaya aykırı olan bu yetki yasa tasarısı 
kabul edildi. Konu, Sayın Cumhurbaşkanına ulaştı; Cumhurbaşkanı, kabul edilen yetki yasa tasarı
sını Anayasanın 7,87,91 ve 153 üncü maddelerine aykırı olarak gördüğü için, yeniden görüşülmek 
üzere Meclisimize iade etti ve bugün, tekrar görüşüyoruz. 

Şu anda görüşmekte olduğumuz yetki yasası da, daha önce Meclisten geçirmiş olduğumuz yet
ki yasasının aynısıdır; noktası, virgülü dahi değişmemiştir. 

Şimdi, bu yasanın ne amaçla getirildiği, gerek yasanın düzenlenişinde ve gerekse Sayın Baka
nın izahlarında, kamu çalışanlarının durumlarının iyileştirilmesi yönünde düzenlemeler getirilece
ği şeklinde ifade edildi. Keşke öyle olsaydı... Öyle olmasını dilerdik... 

Şimdi, bu Hükümet döneminde, kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 50 zam yapıldı. Eğer, 
durumlarını düzeltmek istiyorsanız, rahatlatmak istiyorsanız, bu zammı niye yüzde 50 yerine yüz
de 100 yapmadınız sorusu insanın aklına geliyor. Eğer, amacınız, polislere. Silahlı Kuvvetler men
suplarına daha fazla maaş ödemekse -haklarıdır, ödenmelidir- bunu, yetki yasası biçiminde getir
menin bir anlamı yoktur. Yasayı getirirdiniz, burada tartışırdık, katkılarımız da olurdu, kabul edi
lirdi ve bu meseleden kurtulabilirdik; ama, bunu yapmadınız; yetki almak istiyorsunuz, kanun hük
münde kararname çıkarmak istiyorsunuz... 

Değerli milletvekilleri, kanaatimizce, bu yasanın çıkarılmasında, yetkinin alınmasında amaç, 
kamu çalışanlarının, malî, sosyal ve diğer haklarının düzeltilmesi değildir. Kanaatimizce amaç, ça
lışanları, altı aylık süre içerisinde baskı altında tutmak, devlet memurlarını, devlet memuru gibi de
ğil Refah-Yol Hükümetinin memuru gibi kullanmaktır; amaç, buna dönüktür. Yine, amaç -görece
ğiz- kamu çalışanlarını ya Refahl aştırmak ya da sicilleriyle oynayıp geleceklerini karartmaktır: ya 
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da amaç; il özel idarelerinin, belediyelerin yetkilerini kısmak, çalışanlarına, dolaylı biçimde müda
hale etmektir. Daha da önemlisi, bağımsız olması gereken, siyasetin karışmaması gereken TÜBİ
TAK gibi, Atom Enerjisi Kurumu gibi, Türk Standartlar Enstitüsü gibi yerler de kapsam içerisine 
alınarak, buralara da siyaset karıştırılmak istenmekte, buralarda da kadrolaşma yapılmak istenmek
tedir. • 

Bu noktaya, bu sonuca vardığım için, beni art niyetli sayabilirsiniz, benim değerlendirmeleri
min yanlış olduğunu söyleyebilirsiniz ... 

HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Bingöl) - Yanlı !.. 
YUSUF ÖZTOP (Devamlı) - Yanlı olduğunu da söyleyebilirsiniz. 

...ama, perşembenin gelişi çarşambadan belli oluyor. îştir kişinin ayinesi lafa bakılmaz... Yap
tığınıza bir bakalım isterseniz... 

Şimdi, bir gün önce -dün- bir gazetede çıkan habere bakınız "Kazan'ın intikam soruşturması..." 
Kim bu Kazan? Adalet Bakanı Kazan'ın intikam soruşturması!.. Kimlere.soruşturma açılıyor; Si
vas katliamında, sanıklar adına yalancı tanıklık yapan tanıklar hakkında soruşturma açtığı için, tah
kikat açtığı için cumhuriyet savcısı hakkında. Kimin hakkında; Kayseri'de Kur'an kursu öğrencile
rine "Atatürk'ün heykeline hak yol İslam yazdıracağız" diye marş söylettiği gerekçesiyle bir imam 
hakkında soruşturma açan savcı hakkında soruşturma açılması yoluna gidiliyor. 

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Kayseri) - Ne alakası var... 
YUSUF ÖZTOP (Devamla) - Yine, aynı bakan, yine imam hakkında "ordunun miğferine 

hak yolu İslam yazacağız" dizelerinde ordunun manevî şahsiyetini küçük düşürdüğü gerekçesiyle, 
yasa gereği Adalet Bakanlığından soruşturma izni istendiği; ama, Kazan'ın da vermediği... Şimdi, 
yetkiyi buna vereceğiz. 

Adalet Bakanlığına bağlı kuruluşlarda çalışan personelin darmadağınık edildiğini biliyoruz. 
Gelir gelmez, 1 300 hâkim ve savcının yerlerini değiştirme girişiminde bulunduğunuz, bu yönde 
kararname hazırladığınızı da biliyoruz. (RP sıralarından gürültüler) Biliyoruz, biliyoruz... İtiraz et
meyiniz... 

Şimdi, bu konu, yalnız Refah Partili Bakanların yaptığı iş olsa anlamak mümkün, öbür taraf
tan da durum çok farklı gözükmüyor. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, birlikleri, özellikle Antbirlik'i, 
Trakya Birlik'i, Çukobirlik'i darmadağınık etmiştir. Genel Müdürleri "yasa hazırlığı yapılacak" di
ye Ankara'ya çağırmış, yerine, görevlendirdiği genel müdür muavinlerini, iktidarın tetikçisi gibi 
kullanmış, orada çalışanları darmadağınık etmiş, perişan etmiştir. Dokuzariı gruplar halinde kişiler 
işten atılıyor; ama yerlerine yenileri alınıyor. Evet. 

Şimdi, bunlar yapılıyorsa... 
DEVLET BAKANI LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)-Etme, bulma dünyası. 

YUSUF ÖZTOP (Devamla) - Doğru... İtiraf ediyorsunuz... Etme, bulma dünyası... Doğru... 
Yani, amacınız, biz kadrolaşacağız diyorsunuz, biz yerleşeceğiz diyorsunuz. Onun için, siz, bu ko
nuları kanunla düzenlemeyi düşünmüyorsunuz, bunun için, siz, yetki alarak, kanun hükmünde ka
rarnamelerle gerekli düzenlemeyi yapmak istiyorsunuz. 

HALUK YILDIZ (Kastamonu) - Bu, ilk defa mı oluyor? . 
YUSUF ÖZTOP (Devamla) - İlk defa değil. 
Değerli arkadaşlarım, bu konuyu yeni baştan Meclise biz getirmedik. Bu konuyu, Meclise, 

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, Anayasanın 89 uncu maddesine göre yeniden görüşül
mek üzere gönderdi. 
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Sayın Demirel, Türk devlet yaşamında elli yılını geçirmiş, otuz yılı aşkın dönem siyaset için

de bulunmuş, Adalet Partisinin Genel Başkanlığını yapmış, Bakanlık yapmış... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Öztop, eksüreniz 1 dakikadır. 

YUSUF ÖZTOP (Devamla) - ...Başbakanlık yapmış birisidir. Bir anlamda, Doğru Yol Parti
lilerin babasıdır. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - İşine gelmiyor, işine... 

YUSUF ÖZTOP (Devamla) - İşime gelmiyor. 

Doğru Yol Partililerin babasıdır. Babanızın sözünü dinleyiniz, Cumhurbaşkanın sözünü dinle
yiniz ve Anayasaya aykırı olan bu yetki yasasını çıkarmayınız; sizden dileğim budur. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim sayın Öztop. 

Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Mehmet Büyükyılmaz. (DSP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
DSP GRUBU ADINA MEHMET BÜYÜKYILMAZ (Adana) - Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun da temelini ve çerçevesini anayasa belir

ler; ama, zaman zaman yasa tanımaz veya yasa hazırlamasını bilmez hükümetler "çoğunluk bizde 
nasıl olsa" deyip, aşiret yönetir gibi devlet yönetmeye kalkarlar. (DSP sıralarından alkışlar) 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl)-Allah için doğru. 
MEHMET BÜYÜKYILMAZ (Devamla) - İşte, bunun son örneği de Devlet Memurları Yasa

sında değişiklik yapmak için çıkardıkları yetki yasasıdır; bu da, Cumhurbaşkanından geri dönmüş
tür. 

Peki, bu yetkiyi Meclisten alıp da Hükümete devretmek isteyen Hükümetin Başkanı bir dış ül
kede ne diyor "bizde beyin yok ki!.." 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) -Tövbe... Tövbe... İyi istismar ediyorsun... Bravo!.. 
MEHMET BÜYÜKYILMAZ (Devamla) - ... ve ondan sonra da "personel yasasını biz hazır

layacağız" diyor. Ben söylemiyorum, ben söyletmedim. 
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Anlamamışsın, anlamamışsın... 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Yanlış anlamışsın, öyle değil. 
MEHMET BÜYÜKYILMAZ (Devamla) - Onu, gidin, o zaman onlara sorun, Başkanınıza so

run. 
Görüşmekte olduğumuz yasanın 1 inci maddesi, aslında, devletimizin temel organlarından bi

risi konusunda siyasî tavır alma müzakeresidir. "Devlet" denilen organizmanın omurgasını kamu 
personeli oluşturur. Bu omurganın yapısındaki güç ve bilgi birikimi, devletin devamlılığının gü
vencesi olduğu gibi, iç ve dış itibarı sağlamada da önemli bir rol oynar. Bu nedenle de, kamu per
sonelinin oluşturduğu bürokrasi, bu işlevini sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmek için, istikrarlı 
bir yapıda olmak durumundadır. 

Bürokraside istikrar sağlayacak temel mekanizma personel rejimidir. Çağdaş devletler, perso
nel rejimine yönelik düzenlemelerini uzun çalışmalar sonucunda tamamlar ve oluşan rejimi değiş
tirmek gerektiğinde de, aynı titizlikle bir çalışma sonucu bu değişiklikleri yaparlar. Bu çalışmaların da 

- 5 8 5 -



T.B.M.M. B:91 30 .8 .1996 0 : 4 
Meclislerin çatısı altında yapılmasına özel bir önem verilir ve bu amaçla, gerektiğinde, özel ihtisas 
komisyonları dahi kurulur. Bu özel ihtisas komisyonlarında, gerek bürokrasinin gerekse devletin 
diğer kademelerinin olduğu gibi, toplumun çeşitli kesimlerinin temsilcilerinin de görüşü alınır. 

Niçin toplumun çeşitli kesimlerinin görüşü alınır; çünkü "bürokrasi" dediğimiz mekanizma, 
devlet ile yurttaş arasındaki köprüdür ve bürokrasinin uygulamaları yanlışsa; devlet de zarar görür, 
yurttaş da zarar görür. 

O nedenle, bu düzenlemelerde, toplumun reaksiyonlarının da göz önünde bulundurulması ge
rekir. Önümüzde bulunan yasayla, İktidar tarafından, böyle bir yöntemle, Mecliste kanun yapmak 
yerine, Meclisten yetki devri istenilmektedir. 

Bu gibi yetki talepleri ülkemizde ilk defa olmuyor. 657 sayılı Kanunun çıkmasından bu yana, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 20 yetki yasası çıkararak, çeşitli hükümetlere, devlet personel hu
kukunun tanzimi, düzenlenmesi ve değiştirilmesi imkânını vermiştir ve bu imkân, 57 kanun hük
münde kararnameyle kullanılmıştır. Sonuçta, bugün, bürokrasinin de, Meclisin de, yurttaşların da 
şikâyetçi olduğu bürokratik yapı ortaya çıkmıştır. Bu da açıkça gösteriyor ki, yetki devri suretiyle 
devletin omurgasıyla oynamak, personel rejimine şekil vermek sağlıklı sonuçlar vermemektedir. 

Bu yetki kanununu kabul ettiğimiz takdirde, mevcut yapı, çok daha çarpık hale gelecektir. Ne
den? Çünkü, bir siyasî iktidar daha, kendi görüşlerini bu rejime yansıtmak isteyecektir. 

Şunu kabul etmemiz lazım: Doğrudur; mevcut personel rejimimiz, ülkemizin gereksinimleri
ne cevap verememektedir. Bu doğru üzerinde birleştiğimize göre, gelin, bir doğru üzerinde daha 
birleşelim; Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, devlet personel rejimini, emekli rejimini, 
tümüyle, toplumumuzun ve çağdaş devletin gereksinimlerine cevap verebilecek bir yapıya kavuş
turacak şekilde, elbirliğiyle, uzmanları da, toplumun çeşitli kesimlerini de davet ederek yeniden dü
zenleyelim. 

Kanun metni iyi incelendiğinde görülür ki, bu yetki birden fazla kullanılacaktır. Bir yetkiyi 
birden fazla kullanıyorsanız, bunun anlamı, deneme yanılma yöntemidir. Devletin omurgasıyla de
neme yanılma yöntemiyle oynanması, devletin itibarı ve kamu düzeni bakımından iyi bir yaklaşım 
değildin Bugüne değin yapageldiklerimiz bunu kanıtlamıştır. 

Bu sorunlara rağmen, yeniden, devletin temel mekanizmasını karıştırmaya devam ediyorsu
nuz. Anayasamıza göre, yetki istenirken, bu yetkinin hangi amaçla, hangi hedefe hizmet edeceği
nin Parlamentoya açıklanması gerekmektedir. Amaç maddesinde belirtilen istihdam esas ve usul
lerinde daha adaletli düzenlemeler için, Hükümet, neler yapacağını bu kürsüden açıklamak zorun
dadır. 

Diğer taraftan, bu tür yasaları düzenlerken, kamu personel rejiminin etkin ve verimli çalışabil
mesi ve adaletli olabilmesi için, en üst gelir düzeyi ile en alt gelir düzeyi arasındaki makasın belir
li boyutun ötesinde olmaması gerekir. 

Az önce, Sayın Bakan Şener'in açıklamalarında ve kamuoyundaki söylentilerde, üst kademe 
bürokratlara ve bazı görevlilere daha yüksek maaş ödenmesine yönelik düzenlemelerin yapılacağı 
ifade ediliyor. Eğer bu böyleyse, makasın çok daha açılması demektir. 

BAŞKAN - Sayın Büyükyılmaz, 1 dakikanız var. 

MEHMET BÜYÜKYILMAZ (Devamla) - Mevcut rejimin daha adaletsiz hale gelmesi anla
mını taşır ki, adil düzenin adaleti de bu olsa gerekir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Adil düzeni anlamak için beyin ister. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Büyükyılmaz. 
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Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Halit Dumankaya; buyurun. 
Sayın Dumankaya, süreniz 10 dakikadır. (RP, DYP sıralarından "3 dakikada bitir" sesleri) 

ANAP GRUBU ADINA HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; tabiî, iktidar kanadından "3 dakikada bitir" diye sesler geliyor; ama, bakıyoruz ki, ikti
dar kanadı, bakanıyla, milletvekiliyle, burada, yine, aynı şekilde muhalefetteymiş gibi konuşmala
ra devam ediyor. Tabiî, siz konuşunca, biz de konuşacağız. 

LÜTFİ YALMAN (Konya)-Açılıyoruz... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Gecenin bu saatinde, biz, size doğrulan söyleyeceğiz; 

ama, siz, parmak çoğunluğuyla bu kanunu geçireceksiniz, kararlısınız. 
Şimdi, ben, DYP'li arkadaşlarıma bir şey demiyorum; Refah Partili arkadaşlarıma sitemim var. 

Onlar bu kürsüye çıktığı zaman, muhalefetteyken, hep, bu, gece baskın kanunlarını eleştirirlerdi. 
Hem öyle eleştirirlerdi ki, İçtüzüğün kendilerine verdiği imkânları da zorlayarak, karar yetersayısı 
isteyerek, yoklama isteyerek, bazen daha sert hareketlerde bulunarak bu engellemeyi yaparlardı. Şi
kâyetleri vardı "aceleniz nedir, bu baskın kanunları getirmeyin, bunları etraflıca görüşelim, tartışa
lım, güzel bir kanun çıkaralım" derlerdi. Ne zaman derlerdi? Muhalefetteyken böyle derlerdi; ya
ni, kiracıyken böyle derlerdi. Şimdi, bakıyoruz ki, devran değişti, bunlar, kiracıyken başka, ev sa
hibiyken başka konuşuyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, Anayasamızın 7 nci maddesinde, yasama yetkisi Türk Milleti 
adına Türkiye Büyük Millet Meclisine veriliyor ve "bu devredilemez" deniliyor. Ama, öyle bir ka
nun getiriyorsunuz ki, Reisicumhura gidiyor; detaylarını inceliyor, bürokratlarına inceletiyor ve bu, 
Anayasaya aykırıdır; şümulünü, çerçevesini geniş tuttunuz, bir hudut koymadınız ve personelle il
gili konularda bu kararı alamazsınız; ben, sizi ikaz ediyorum ve bunu bir daha görüşün, bu sevda
dan vazgeçin diyorum. Geliniz ihtisas komisyonlarına; beraberce çalışalım, daha güzelini çıkara
lım. 

Hatta, ben hep söylüyorum: Anavatan Partisinin 1983 yılını hatırlayınız. Anavatan Partisi, ik
tidara gelmeden önce hazırlığını yapmıştı; dosyaları üst üste koymuştu ve iktidara geldiğinde, bir 
hafta içerisinde, 168 kanun hükmünde kararname, kanun, tüzük çıkarttı; öyle bir hazırlık içeresin-
deydi. Oysa, şimdi, bakıyorum ki, Refah Partili arkadaşlarım otuz senedir muhallefetteler; ama, 
böyle bir hazırlıkları yok. Yani, Hocamızın dediği gibi, işte pansuman tedbirleriyle, küçük küçük 
kanunlarla, kanun hükümünde karanamelerle bu işi götürmeye çalışıyorlar. 

Anavatan Partisi olarak bizde çok iyi bir kadro var; yetişmiş bir kadro var. Geliniz, biz, size 
yardımcı olalım. Bu yardımları size yapalım komisyonlarda; kanun hükmünde kararnamelerle de
ğil, kanunlarla gelip halkın huzuruna çıkılmış olunsun. 

Değerli arkadaşlarım, ben... 
İSMAİL YILMAZ (İzmir)-Üç ayda gidiyorsunuz!.. Üç ay, üç ay... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bakınız, biz üç ayda nereye gideriz... Bana, konuşma 

hakkı veriyorsunuz... Ben, sözümü kesecektim; ama, bunu açıklamam lazım. Biz, Hükümet kuru
lacağı zaman şunu dedik, halka da şunu söyledik "ey halk; siyasetten yalanı, devletten haramı te
mizleyeceğiz. Bize oy verirseniz, bu şekilde hareket edeceğiz." Geldik buraya, iktidar olsak dahi, 
hükümet programına da, koalisyon protokolüne de "yolsuzlukların üzerine gideceğiz" maddesini 
koyduk. Beklemedik, beklemedik... 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Onları başkası kovdu, siz koymadınız... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Hükümeti kurmadan evvel de hükümeti kurduktan son

ra da, yolsuzluk dosyalarını teker teker Meclise getirdik; demedik ortağız... 
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Şimdi, bu dosyaları, bu Meclise getirdiğimiz zaman... 
İSMAÎL YILMAZ (izmir) - Hangisini?.. Hangisini?.. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) -TURBAN'ı, Petrol Ofisini, Toprak Mahsulleri Ofisini... 

Bunların hepsinin komisyonu kurulmuştur, devam ediyor. Sait Halim Paşa Yalısının... Bunların ko
misyonları kurulmuştur, Yüce Heyetinize dosyaları gelecektir, birer birer gelecektir. 10-12 tane da
ha yolsuzluk dosyasını getirdik, gündemde beklemektedir. Eğer, istiyorsanız, yardımcı olursanız, o 
yolsuzluk dosyalarını da gündemin önüne çıkaralım, onları da tek tek görüşelim. 

Şimdi ne oldu; bizim bu dosyalan buraya getirmemiz ortağımızı rahatsız etti. Sizin verdiğiniz 
şeylerde biz size yardımcı olduk ve bu hükümet yıkıldı, bizim koalisyon hükümetimiz yıkıldı. Bu 
yıkılan bina üzerinde, nedenler üzerinde siz hükümet kurdunuz. Kusura bakmayın dostlarım, darıl
mayın; beni, gecenin bu saatinde, gerçekleri söylemek zorunda bıraktınız. (DSP sıralarından alkış
lar) 

Değerli arkadaşlarım, bu konuyu kapatıyorum ve şimdi kanuna geliyorum. Bu kanunla bir ye
re varmanız mümkün değildir. DYP de böyle özelleştirmeyle ilgili üç defa, Anayasaya aykırı şe
kilde kanunlar çıkardı. Biz, onları da -DYP-CHP koalisyonunu- ikaz edip "yapmayın, etmeyin; bu 
kanun Anayasa Mahkemesinden döner; özelleştirme kanunu yetki yasasıyla olmaz" dememize rağ
men, bu kanunları çıkardılar. Üçü de Anayasa Mahkemesine, Anayasa duvarına çarptı ve geri dön
dü. O zaman beraberdik, bunları eleştiriyorduk. 

Şimdi, size diyoruz ki, bakınız, burada da yanlış yapıyorsunuz, bu kanun da Anayasa Mahke
mesine gidecek, Anayasa duvarına çarpacak ve geri gelecek. O zaman ne olacak; bizim burada bu 
kadar konuştuğumuz, sizin yaptığınız icraatlar, gecenin bu saatinde bunlarla uğraştığımız fuzuli 
olacak. O nedenle, ben, diyorum ki, son bir şans var; bu kanunu geri çekin, ondan sonra, eğer, is
tiyorsanız, Meclisi yine toplayın veya toplantılar devam etsin; biz, Meclisin bütün ihtisas komis
yonlarında görüşülen çok güzel bir kanun çıkaralım. 

Gecenin bu saatinde daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. Yüce Heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Dumankaya. 
Madde üzerinde gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir açıklama talebiniz?.. Yok. 
Şahıslar adına söz talebi?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 

Kapsam 
MADDE 2 - Bu Kanuna göre çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararnameler; Genel bütçeli 

daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile il özel idareleri ve belediyelerin 
kurdukları birlikler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet san
dıkları ile bunlara bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen memurlar, diğer kamu görevlileri 
ve her türlü sözleşmeli personel, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, bunların müesseseleri ve bağlı ortak
lıkları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici ve ek geçici maddelerine göre aylık öde
yen kuruluşlarda çalışanlar ile emeklilerin malî, sosyal ve diğer hakları ile istihdam esas ve usulle
rine ilişkin hükümleriyle özel kanunlarında veya teşkilat kanunlarında mevcut malî, sosyal ve di
ğer haklara dair hükümlerde yapılacak değişiklik ve yeni düzenlemeleri ve VII. Beş Yıllık 
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Kalkınma Planında öngörüldüğü şekilde Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla özel 
ve özerk bütçeli kamu araştırma ve geliştirme kuruluşlarında çalışan araştırmacı personelin mevzu
atını yeniden düzenlemek ve Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirmek üzere kamu araştırma 
kurumlarının görev, yetki ve teşkilatlarında yapılacak yeni düzenlemeleri kapsar. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Madde üzerinde önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

İlkeler 
MADDE 3. - Bakanlar Kurulu 1 inci madde ile verilen yetkiyi kullanırken, ülkenin ekonomik 

ve sosyal durumunu dikkate alarak; ücret sistemini adil bir şekilde düzenlemeyi, kamu hizmetleri
nin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini, memurlar ve diğer personel ile bunların emeklileri
nin malî, sosyal ve diğer haklarında hizmetin özellik ve gereklerine uygun biçimde düzenlemeler 
ve iyileştirmeler yapmayı, maaş unsurlarının azaltılmasını, maaş hesabının basitleştirilmesini ve is
tihdam esas ve usullerinin eşitliği sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesini gözönünde bulundu
rur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Madde üzerinde önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yetki Süresi 
MADDE 4. - Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki, Kanunun yayımından itibaren al

tı ay süre ile geçerlidir. Bu süre içinde Bakanlar Kurulu birden fazla Kanun Hükmünde Kararname 
çıkartabilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 

HASAN HÜSAMETTİN ÖZKAN (İstanbul) - Grubumuz adına, Sayın Çalık konuşacaklar. 

. BAŞKAN - DSP Grubu adına, Sayın Çalık; buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakikadır. 

DSP GRUBU ADINA HALİL ÇALIK (Kocaeli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kamu 
Personeli ile Emeklilerin Malî, Sosyal ve Diğer Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki 
Kanunu Tasarısı üzerinde Demokratik Sol Parti Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış 
bulunuyorum; sözlerime başlarken, hepinizi DSP Grubu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Bu maddeyle, maksat, bu yetki yasasıyla, altı aylık süre içinde kapsam maddesi içerisinde yer 
alan hususların yerine getirilebileceği hedeflenmektedir. Bu tasarı kapsamında yer alan hususlar, 
gerçek anlamda bir personel reformu boyutuna ulaşmaktadır. Bu boyuttaki işlerin ise, böyle bir yet
ki yasasıyla değil, doğrudan kanun yoluyla düzenlenmesi gerekmektedir. Nitekim, Anayasanın 128 
inci maddesinin, bu kadar önemli bir konunun kanun hükmünde kararname yoluyla değil, kanunla 
yapılması gerektiğini ortaya koyması, bunu emredici hüküm haline getirmesi, zaten bu işin önemi
ni göstermektedir. Hal böyle olunca, bu yetki yasasıyla alınmak istenilen sürenin az veya çok ol
ması bir anlam taşımamaktadır; çünkü, esas olan, bu kadar geniş kapsamlı bir tasarının, hangi 
amaçla kullanılacağı belli olmayan ve kendilerine güven duymadığımız siyasî kadroların elindeki 
yetkilerle düzenlenmesini hem doğru bulmuyoruz hem de Anayasaya aykırı buluyoruz. 
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Olağanüstü nedenle toplanan Meclisimiz -son dört günlük çalışmasıyla- Refah-DYP Hüküme

tinin getirdiği bu yasalarla, çalışanlarımıza ve kamu görevlilerimize maddî ve manevî destek ver
mek yerine, onların haklarını elinden alan ve sanki onlardan öç alan bir tutumla karşı karşıya bu
lunuyoruz. Çünkü, dün kabul edilen tasarıyla, Tasarrufu Teşvik Fonu kesintilerinin geleceği belli 
olmaması nedeniyle, altı milyonu aşkın çalışanın hakkı gasp edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, rant ekonomisi ve rantiyeye karşı söylemlerle iktidar olan Refah Parti
sinin, iki aylık kaynak arayışının sonunda düştüğü durumu ibretle izlemekteyiz. Asıl kaynak, yatı
rımı, üretimi, istihdamı artırmakta aranmalıdır. (DSP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Yatırı
mı ve üretimi akıllarına bile getirmeyenler, ülkemizin başına bela olan kayıtdışı ekonomiyi kayıt 
altına alma gücü olmayanlar, gücünü, geçmişte olduğu gibi, bugün de emekçilerimiz, çalışanları
mız ve aciz insanlarımız üzerinde göstermektedir. Bundan lütfen vazgeçiniz! (DSP sıralarından al
kışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvckillerimiz; şimdi üzerinde konuştuğumuz yasayla da, maaş ar
tırımı yapılacak maksadıyla, 1,5 milyonun üzerindeki kamu görevlisinin kazanılmış özlük hakla
rıyla oynanılacaktır; belki de birçoğu görevinden alınacak, sürgüne gönderilecektir; düzmece teftiş 
raporlarıyla haksızlıklara uğratılacaktır, işte sizin adil düzeniniz budur! (DSP sıralarından alkışlar, 
RP sıralarından alkışlarf!]) 

Bu yasayı, Demokratik Sol Parti Grubu olarak onaylamamız mümkün değildir. (DSP sıraların
dan alkışlar.RP sıralarından alkışlar [!]) 

Değerli arkadaşlarım, benden önce konuşan Demokratik Sol Parti sözcüsü arkadaşlarımın da 
ifade ettiği gibi, Anayasaya açıkça aykırı olan ve Sayın Cumhurbaşkanının da bu aykırılıkları gö
rerek, yasanın bu halinde ısrar edilmemesi ve Anayasaya uygun hale getirilmesi istekleri de gözar-
dı edilmemelidir. 

Değerli arkadaşlarım, yasanın bu şekilde çıkmasına DSP olarak ret oyu vereceğiz, hem de 
Anayasa Mahkemesine göndereceğiz! (DSP sıralarından alkışlar, RP sıralarından alkışlar | !|) 

Bu vesileyle, tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum, Yüce Meclise saygı
lar sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar, RP sıralarından alkışlar |!]) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çalık. 
Madde üzerinde gruplar ya da şahsı adına başkaca söz talebi?.. Yok. 

Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5.-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?..Yok. 

Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6.-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?..Yok. 
Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, kanunun tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın biçimi konusunda Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açık oylamanın, üzerinde milletvekillerinin ad ve soyadları ile seçim çevresinin yazılı olduğu 

oy pusulalarının, kürsüde bulunan bir kupaya atılması suretiyle yapılmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Açık oylamanın, üzerinde milletvekillerinin ad ve soyadları ile seçim çevrelerinin yazılı oldu
ğu oy pusulalarının, kupaların özel görevliler tarafından sıralar arasında dolaştırılmak ve kupalara 
atılması suretiyle yapılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın 

(Oyların toplanmasına başlandı) 

6. - İskân Kamımı ile Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair Kanımda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/436) (S. Sayısı : 97) (1) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Millet
vekili Saffet Arıkan Bedük ve Refah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Temel Karamol-
laoğlu'nun; İskân Kanunu ile Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair Kanunda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yerinde. 

Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunma

sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddele

re geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
İskân Kanunu ile Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair Kanunda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
MADDE 1. - 14.6.1934 tarihli ve 2510 sayılı İskân Kanununun ek 34 üncü maddesinin birin

ci fıkrasında geçen "Devlet Bakanını" ibaresi "Bakanı"; aynı maddenin ikinci fıkrasında geçen 
"Devlet Bakanı" ibaresi "Bakan"; ek 35 inci maddesinde geçen "Devlet Bakanına" ibaresi de "Ba
kana" olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 
YUSUF SELAHATTİN BEYRİBEY (Kars) - Sayın Başkan, Grup adına konuşacağım. (RP 

ve DYP sıralarından "oo" sesleri) 
BAŞKAN - Bir dakika. 
Açık oylamasını yaptığımız Yetki Kanunu üzerinde oyunu kullanmayan sayın üye var mı? 

Yok. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 

(7) 97. S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Buyurun. 
Süreniz 10 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA YUSUF SELAHATTİN BEYRtBEY (Kars) - Sayın Başkan, değer

li milletvekilleri; Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair Kanunda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifinin 1 nci maddesi üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum. 

16.6.1989 tarih ve 3583 sayılı Kanunla İskân Kanununa ek 33 üncü madde, 27.5.1992 tarih ve 
3805 sayılı Kanunla da ek 34 ve 35 nci maddeler eklenerek, bu kişilerin iskânlarının hızlandırılma
sı amaçlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bu kanunla ilgili olarak, bu vesileyle Ahıska Türklerinin yaşam çizgi
sini anlatmak istiyorum. "Ahıska Türkleri" adı, 1578 yılında Osmanlı Devletinin Kafkasya'yı alma
sıyla Ahıska bölgesine yerleştirilmiş Türk topluluğuna verilen addır. Buraya yerleştirilen Türkler, 
merkezi Çıldır Eyaleti olmak üzere yerleştirilmişlerdir. Ahıska Türkleri, 1828 yılına kadar bu böl
gede yaşamışlar, daha sonra, 1828 yılında, Osmanlı-Rus Harbiyle, bölgenin Ruslar tarafından işga
liyle işgal altında kalmışlar, bu işgalle birlikte, bir kısmı Anadolu'ya, Kars'a, İğdır'a, Ardahan'a, 
Kayseri'ye, Güneydoğu Anadolu Bölgesine göç etmişlerdir. Daha sonra, 93 Harbinden sonra bu 
göç daha da fazlalaşmış; (içyüz yıllık zaman içerisinde dinlerini, dillerini, kültürlerini, yaşam bi
çimlerini değiştirmemişlerdir. Özellikle 1944 ve 1946 yılma kadar Stalin tarafından mezalim altın
da kalmışlardır. Biraz evvel şu sıralardan "oo" denilirken, çok yadırgadım; çünkü, dünyada, Ahıs
ka Türkleri kadar ezilmiş, mezalim altında kalmış topluluk yoktur. Onun için, o sesleri çıkaran ar
kadaşlarımızı teessüfle karşılıyorum. (RP ve DYP sıralarından "Alakası yok" sesleri) 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Şu Mecliste, hiçbir kimse, Ahıska Türklerine karşı 
değildir. 

YUSUF SELAHATTİN BEYRİBEY (Devamla) - Elbette; ama... 
BAŞKAN - Sayın Beyribey, sanıyorum yanlış anladınız; bu Mecliste, hiç kimse, öyle, küçüm

seyici bir ifade, eda kullanamaz. 
YUSUF SELAHATTİN BEYRİBEY (Devamla) - Ben de o inançtayım efendim. 

Bu dönemde, göçler sırasında, Özbekistan, Kazakistan, Rusya'nın iç bölümlerine kadar sürül
müşlerdir. 1989 yılında, Özbekistan'da, 250-300 kadar Ahıska Türkü katledilmiştir. 

1989-1990 yılları arasında, Bulgaristan'dan göçler sırasında, o dönemin Anavatan Partisi Hü
kümeti göç eden 350 bin civarındaki Türkle ilgili, soydaşlarımızla ilgili, belli bir Devlet Bakanlı
ğını görevlendirerek bu yükün altından kalkmıştır ve 150 bin civarında soydaşımız memleketimi
ze yerleştirilmiştir. 

2.7.1992 tarih ve 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun
la, eski Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla, cumhuriyetlerde dağınık olan Ahıska Türkleri, memle
ketimize bir grup olarak kabul edilmiş -bunların bir kısmı İğdır'dadır; 178 ailedir- ve iskânlarına 
müsaade edilmiştir. O zaman, bununla ilgili kanunda emeği geçen, müspet yönde fikirleri olan, 
desteği olan, o zaman var olan, şu anda var olmayan bütün parlamenter arkadaşlarımıza da, bura
da var olan, müspet katkıları olan arkadaşlarıma da teşekkürlerimi borç biliyorum. 

Görevin Devlet Bakanlığından alınıp bir icraat bakanlığına verilmesinin, bizim açımızdan, 
Anavatan Partisi açısından bir önemi yoktur. Özellikle, o dönemde Devlet Bakanlığına verilmesi
nin sebebi, belli bir koordinasyonun altında olması, bir üst kurulun kurulmasından dolayıdır. Özel 
şartlar mevcuttu. Bugün o özel şartlar mevcut olmadığından dolayı, bir icraat bakanlığına bağlan
masında bizim açımızdan herhangi bir mahzur olmadığını belirtiyorum. 

- 592 -



T.B.M.M. B : 91 30. 8 .1996 O : 4 
Gecenin bu geç saatlerinde sizleri işgal ettiğim için de özür diliyorum; saygılar sunuyorum. 

(Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Beyribey. 

Sayın milletvekilleri, madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 

Madde üzerinde önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2 . ' - 2.7.1992 tarihli ve 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve 
İskânına Dair Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrası ile 3 üncü maddesinde geçen "Devlet 
Bakanının" ibareleri "Bakanın"; 2 nci maddenin ikinci fıkrasında geçen "Devlet Bakanlığınca" 
ibaresi ise "Başbakanın görevlendireceği Bakanlıkça" olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4.- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. . 
Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, yıllardır beklediğimiz ve Ahıska Türk

lerinin iskânına imkân veren bu kanunun kabul edilmesinden dolayı başta siz olmak üzere bütün 
Meclis üyelerine teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Meclisimiz adına sağ olun Sayın Bedük, (DYP ve RP sıralarından alkışlar) 
5. - Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî, Sosyal ve Diğer Haklarında Düzenlemeler Yapıl

masına Dair 2.8.1996 Tarih ve 4162 Sayılı Yetki Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/497) (3/445) (S. Sayısı: 96) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, biraz önce görüştüğümüz, Kamu Personeli ile Emeklilerin 
Malî, Sosyal ve Diğer Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanununun açık oylama 
sonuçlarını açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı 
Kabul 
Ret 
Mükerrer oy 
Böylece, Kanun, kanunlaşmıştır. 

258 
209 
31 

18 
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6. - İskân Kânunu ile Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair Kanunda Deği

şiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/436) (S. Sayısı: 97) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi, görüşmekte olduğumuz teklifin tümünü oylarınıza 
sunuyorum: Teklifin tümünü kabul edenler... Kabul etmeyenler... Teklif, kabul edilmiş ve kanun
laşmıştır; hayırlı olsun. 

Sayın milletvekilleri, 27 Ağustos 1996 Salı günü, Refah ve Doğru Yol Partisi Gruplarının çağ
rısıyla olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, geride bıraktığımız dört günde, 38 saat 
süreyle bilfiil çalışmıştır. Bu arada, Danışma Kurulu da, dört kez bir araya gelmiştir. Bu çalışma 
ortamında, Meclisimiz, 13 adet uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna iliş
kin tasarının, 7 adet de kanun tasarı ve teklifinin yasalaşmasını sağlamıştır. 

Bu sonuca ulaşılmasında, İktidar Partilerinin toplantı ve karar yetersayısını sağlamaktaki 
çabalarının yanında, muhalefet partilerinin tek bir defa dahi olsa, her biri yaklaşık 40 dakika alan 
yoklama istemi yoluna başvurmadıklarının da altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, gerçekleştirdiğimiz çalışma ortamı, hiç kuşku yok ki, hepimiz için yoru
cu oldu. Bu arada, Başkanlık Divanımız da, bürokrat arkadaşlarımızla birlikte, bu yorgunluktan 
kendisine düşen payı aldı. Böylesi, bir yorgunluk ortamında, Başkanlığımızın belli hataları, yanıl
gıları, siz sayın milletvekillerini kırmış, üzmüş olabilir; bunun için de sizden özür diliyoruz. (Al
kışlar) 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, biz de, önce Başkanlık Divanı üyeleri ve başta 
zatı âliniz olmak üzere, muhalefete ve iktidara mensup bütün milletvekili arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyoruz. 

BAŞKAN - Sağ olun. 
Alınan karar gereğince, gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için, 1 Ekim 1996 Salı günü 

saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 02.30 
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VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. — İzmir Milletvekili Sabri Er gül'ün, polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şalısın 

üzerinde ateşli silah bulunup bulunmadığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'in ya
zılı cevabı (7/1103) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugüne kadar yapılan resmi açıklamalara göre; "13 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli Eyüp İl

çesi Alibeyköy semtinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen, yasa dışı örgüt üyesi ve 17 ya
şındaki lise öğrencisi İrfan Ağdaş"ın ölüm olayı ile ilgili olarak ekteki sorumun İçişleri Bakanınca 
yazılı şekilde yanıtlanmasını dilerim. 19.7.1996 

Saygılarımla. 
Sabri Ergül 

İzmir 
Soru : Maktul İrfan Ağdaş polise ateş etmiş midir? Maktul İrfan Ağdaş üzerinde ateşli silah 

bulunmuş mudur? Nerede, nasıl, ne zaman bulunmuş ve tutanağa geçirilmiştir? 
Bulundu ise markası, cinsi, çapı, numarası, dolu veya mermi boş kovan durumu, sayısı, cinsi 

nedir? 
Dolu mermi çekirdekleri var mıdır? Boş mermi kovanları bulunmuş mudur? Nerede, nasıl, kaç 

adet bulunmuş ve tutanağa geçirilmiş midir? Boş kovan bulundu ise, maktul üzerinde bulunduğu 
iddia edilen tabancadan atılıp atılmadığı konusunda balistik inceleme yapılmış mıdır? Maktulün si
lahından ateş edildiğini gösteren balistik inceleme yapılmış mıdır? 

Bu konulardaki polis bant kayıtları, tutanak, rapor, laboratuvar incelemesi, bilgi, belge ve di
ğer kanıtlar nedir? 

Maktul üzerinde bulunduğu iddia edilen ateşli silah başka bir olayda kullanılmış ve polis tabi
riyle "sabıkalı" bir silah mıdır? 

T.C 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 29.8.1996 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/189996 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 2.8.1996 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-3139-

7/1103-2878 sayılı yazısı. 
İzmir Milletvekili Sabri Ergül tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı 

olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
Önergede adı geçen Hüseyin-Bergüzar oğlu 1979 Kars doğumlu İrfan Ağdaş; 13.5.1996 tari

hinde İstanbul İli Eyüp İlçesi Alibeyköy Kardolap Mahallesi, Gülistan Sokak üzerinde ring görevi 
yapan güvenlik görevlilerinin dur ihtarına ateşle karşılık veren (4) şahıstan birisi olup, çıkan çatış
mada yaralı olarak ele geçirilmiş ve anında en yakın hastane olan SSK Eyüp Hastanesine intikal et
tirilmiş ancak yapılan tıbbî müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. 

İrfan Ağdaş'ın üzerinde yapılan aramada 1 adet 9 mm çapında parabellum tipi fişek atan Bel
çika yapısı Brovning marka 1935 model 245x25609 seri nolu yarı otomatik tabanca, 1 adet şarjör, 
aynı çapta 7 adet boş kovan ve 6 adet dolu fişek elde edilmiş, fişeklerden bir tanesinin tabancanın 
mermi yatağına sürülü vaziyette olduğu, aynı gün saat 21.20 sıralarında tanzim edilen olay tutana
ğı ile belirlenmiştir. 
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Ele geçirilen tabanca, fişek, boş kovan ve mermi çekirdeklerinin, İstanbul İli Kriminal Polis 

Laboratuvarı Müdürlüğünde balistik muayeneleri yapılmış ve 14.5.1996 gün ve 6263-6291 Balis
tik 2400 Sayılı Ekspertiz raporu düzenlenmiştir. 

Düzenlenen bu raporda; olay yerinde elde edilen 9mm çaplı 7 adet boş kovanın maktul sanıktan 
elde edilen tabanca ile atıldığı ve bu tabancanın başka bir olayda kullanılmadığı tespit edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Ağar 
İçişleri Bakanı 

2. - İzmir Milletvekili Sabri Er gül'ün, polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahsın 
üzerinde bulunduğu iddia edilen örgütsel dokümanlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mehmet 
Ağar'ın yazılı cevabı (711104) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugüne kadar yapılan resmi açıklamalara göre; "13 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli Eyüp İl

çesi Alibeyköy semtinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen, yasa dışı örgüt üyesi ve 17 ya
şındaki lise öğrencisi İrfan Ağdaş"ın ölüm olayı ile ilgili olarak ekteki sorumun İçişleri Bakanınca 
yazılı şekilde yanıtlanmasını dilerim. 19.7.1996 

Saygılarımla. 
Sabri Ergül 

İzmir 
Soru : Maktul üzerinde bulunduğu ileri sürülen DHKP/C örgütüne ait örgütsel doküman ne

dir? Bunlar "Kurtuluş" isimli haftalık yayın organı mıdır? Nedir? Olay tarihinde bu yayınlar için 
herhangi bir toplama, yasaklama karar, mahkeme ilamı var mıdır? Varsa tarihi, yeri, sayısı ve ve
ren merci ismi nedir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 29.8.1996 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/189995 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 2.8.1996 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-3139-

7/1104-2879 sayılı yazısı. 
İzmir Milletvekili Sabri Ergül tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı 

olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
Önergede sözü edilen Hüseyin-Bergüzar oğlu 1979 Kars doğumlu İrfan Ağdaş; 13.5.1996 ta

rihinde İstanbul İli Eyüp İlçesi Alibeyköy semtinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucu yaralı ola
rak ele geçirilmiştir. Anılan şahsın üzerinde elde edilen Kurtuluş isimli dergi yasadışı DHKP/C 
terör örgütünün yayın organı olup, ele geçen derginin 11.5.1996 tarih ve 44 sayılı nüshasının İstan
bul 4 nolu DGM Başsavcılığının 12.5.1996 tarih ve 1996/173 müt. sayılı kararı ile toplattırılması
na karar verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Ağar 
İçişleri Bakanı 
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3. - İzmir Milletvekili Sabri Er gül'ün, polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahsın 

ölümü ile ilgili olarak idarî soruşturma yapılıp yapılmadığına ilişkin soruşu ve İçişleri Bakanı 
Mehmet Ağar 'in yazılı cevabı (711109) 

, Türkiye BüyükMillet Meclisi Başkanlığına 
Bugüne kadar yapılan resmi açıklamalara göre; "13 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli Eyüp İl

çesi Alibeyköy semtinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen, yasa dışı örgüt üyesi ve. 17 ya
şındaki lise öğrencisi İrfan Ağdaş"ın ölüm olayı ile ilgili olarak ekteki sorumun İçişleri Bakanınca 
yazılı şekilde yanıtlanmasını dilerim. 19.7.1996 

Saygılarımla. 
Sabri Ergül 

İzmir 
Soru : İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ve/veya İstanbul Valiliği maktul İrfan 

Ağdaş'ın ölüm olayı ilgili olarak idarî yönden herhangi bir soruşturma yapmış mıdır? Yaptı ise/du
rum, sonuç, bu konudaki rapor, karar, idarî işlem nedir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 29.8.1996 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/189997 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 2.8.1996 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-3139-

7/1109-2884 sayılı yazısı. 
İzmir Milletvekili Sabri Ergül tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı 

olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
Önergede adı geçen maktul sanık İrfan Ağdaş ölüm olayı ile ilgili olarak, İstanbul Valiliğinin 

31.5.1996 tarihli onayı ile muhakkik görevlendirilmiş olup, tahkikat halen devam etmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ağar 
İçişleri Bakanı 

4. - İzmir Milletvekili Sabri Er gül'ün, polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahısla 
ilgili olarak Memurin Muhakematı Kanununa göre hazırlanan dosyanın ne aşamada olduğuna iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın yazılı cevabı (711111) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugüne kadar yapılan resmi açıklamalara göre; "13 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli Eyüp İl

çesi Alibeyköy semtinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen, yasa dışı örgüt üyesi ve 17 ya
şındaki lise öğrencisi İrfan Ağdaş"ın ölüm olayı ile ilgili olarak ekteki sorumun İçişleri Bakanınca 
yazılı şekilde yanıtlanmasını dilerim. 19.7.1996. 

Saygılarımla. 
Sabri Ergül 

İzmir 
Soru : Maktul İrfan Ağdaş ile ilgili dosya, Memurin Muhakemat Kanunu gereğince "İl İdare 

Kurulu"nca karar verilmesi için ilgili C. Savcılığınca ne zaman, hangi tarih ve sayı ile İstanbul Va
liliğine veya diğer bir Mülkî Amirliği gelmiştir? 
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Valilik veya dosyanın geldiği mülkî amirlik ne gibi işlem yapmıştır? 
Savsaklama, İl İdare Kurulunun karar almasını geciktirme sözkonusu mudur? 
Dosya Valilikte veya ilgili mülkî amirlikte ne aşamadadır? Ne yapılmış ve yapılmaktadır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 29.8.1996 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/189994 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 2.8.1996 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-3139-: 

7/1111-2886 sayılı yazısı. 
İzmir Milletvekili Sabri Ergül tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı 

olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
Önergede sözü edilen maktul sanık İrfan Ağdaş ile ilgili dosya Memurin Muhakematı Kanu

nu gereğince İl İdaresi Kurulunca karar verilmesi maksadıyla Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığının 
16.5.1996 gün ve Haz. 1996/6150 sayılı görevsizlik kararı Eyüp Kaymakamlığına gönderilmiş, 
Eyüp Kaymakamlığı yazı işleri müdürlüğünce de dosya 20.5.1996 gün ve 616 sayılı görevsizlik ka
ran ile İl İdare Kuruluna gönderilmiştir. Anılan İdare Kurulu Müdürlüğünün 23.5.1996 gün ve 127 
sayılı yazısı ile verilen görevsizlik kararı İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderilmiş ve 31.5.1996 
tarihli Valilik onayı ile sözkonusu onay hakkında-muhakkik görevlendirilmiş olup, idarî tahkikat 
halen devam etmektedir. Adlî soruşturma ise İstanbul Devlet Güyenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
Başsavcılığınca yürütülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Ağar 
İçişleri Bakanı 
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Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî, Sosyal ve Diğer Haklarından Düzenlemeler 

Yapılmasına Dair Yetki Kanununa verilen oyların sonucu : 
(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Yakup Budak 
Sıtkı Cengil 
M. Halit Dağlı 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 
AFYON 
SaitAçba 
İsmet Atilla 
Osman Hazer 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Cemil Erhan 
Celal Esin 
M. Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
AMASYA 
Ahmet îyimaya 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Saffet Arıkan Bedük 
Ahmet Bilge 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Ömer Ekinci 
Mehmet Gölhan 
Şaban Karataş 
Ahmet Tekdal 
Rıza Ulucak 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 
Mükerrer Oylar 

550 
258 
209 

31 
-
-

310 

-
18 

(Kabul Edenler) 

ANTALYA 
Osman Berberoğlu 
Hayri Doğan 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
Muhammet Polat 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
İsmail Özgün 
İlyas Yılmazyıldız 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Musa Okçu 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Hüsametti n Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Feti Görür 
Necmi Hoşver 
Mustafa Yünlüoğlu 

BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
BURSA 
Mehmet Al tan Karapaşaoğlu 
Cemal Külahlı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Nevfel Şahin 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
Zülfikâr Gazi 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Haluk Müftüler 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
M. Salim Ensarioğlu 
Sacit Günbey 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
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Cihan Paçacı 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Naci Terzi 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
Abdiililah Fırat 
Ömer Özyılmaz 
İsmail Köse 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hanifi Demirkol 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Kahraman Emmioğlu 
Mehmet Bedri İncetahtacı 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Ali Uyar 
İĞDIR 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Ay kon Doğan 
Mustafa Köylü 
İÇEL 
Fevzi Arıcı 

Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Turhan Güven 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğnıez 
Ekrem Erdem 
Mehmet Fuat Fırat 
Metin Işık 
İsmail Kahraman 

B : 9 1 30 
Hüseyin Kansu 
Ali Oğuz 
Mehmet Ali Şahin 
Osman Yumakoğullan 
Bahattin Yücel 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Hasan Denizkurdu . 
Işılay Saygın 
Ufuk Söylemez 
Sabri Tekir 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
KARS 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Mcmduh Büyükkılıç 
Osman Çilsal 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
Mi kail Korkmaz 
KIRKLARELİ 
A. Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
Doğan Güreş 

8.1996 0 : 4 
KOCAELİ 
Necati Çelik 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
Osman Pepe 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Veysel Candan 
Remzi Çetin . 
Teoman Rıza Güneri 
Lütfü Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
Metin Perli 
MALATYA 
Yaşar Canbay 
M. Recai Kutan 
MANİSA 
Bülent Arınç 
MARDİN 
Fehim Adak 
Muzaffer Arıkan 
MUĞLA 
Mustafa Dedeoğlu 
Enis Yalım Erez 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Nedim İlci 
Erkan Kemaloğlu 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
Ergun Özkan 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
SAKARYA 
Nezir Aydın 
Nevzat Ercan 
Ertuğrul Eryılmaz 
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SAMSUN 
Ahmet Demircan 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Mehmet Emin Aydın 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
SİVAS 
Musa Demirci 
Tahsin Irmak 
Temel Karamollaoğlu 
Abdullatif Şener 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
İbrahim Halil Çelik 

ADANA 
Mehmet Büyükyılmaz 
ADIYAMAN 
Celal Topkan 
ANKARA 
Yılmaz Ateş 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Bekir Kumbul 
Yusuf Öztop 
BALIKESİR 
Mustafa Güven Karahan 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
DİYARBAKIR 
Sebgetullah Seydaoğlu 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 

ADANA 
Uğur Aksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 

B : 91 30 
Zülfikâr İzol 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
TEKİRDAĞ 
Nihan İl gün 
Hasan Peker 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Feyzi İnceöz 
Bekir Sobacı 
TRABZON 
Yusuf Bahadır 
Kemalcttin Göktaş 
Şeref Malkoç 

(Reddedenler) 
Mahmut Erdir 
İÇEL 
Oya Araslı 
Mustafa İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Ziya Aktaş 
Mehmet Aydın 
Nami Çağan 
Hal it Dumankaya 
Algan Hacaloğlu 
H. Hüsamettin Özkan 
Ahmet Tan 
İZMİR 
Şükrü Sina Gürel 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 

(Oya Katılmayanlar) 
M. Ali Bilici 
İ. Cevher Cevheri 
Erol Çevikçe 
Veli Andaç Durak (İ.A.) 
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TUNCELİ 
Kamer Genç 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Fethullah Erbaş 
Şaban Şevli 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kazım Arslan 
Yusuf Bacanh 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 

KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
KIRKLARELİ 
Necdet Tekin 
KOCAELİ 
Halil Çabuk 
KONYA 
Abdullah Turan Bilge 
MUĞLA 
Fikret Uzunhasan 
ORDU 
Müjdat Koç 
Şükrü Yürür 
SAMSUN 
Murat Karayalçın 
TEKİRDAĞ 
Bayram Fırat Dayanıklı 

Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 



T.B.M.M. 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Mahmut Bozkurt 
AFYON 
H. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Nevzat Köse 
Murtaza Özkanlı 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Cemal ettin Lafçı 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Nejat Arseven 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 
Mehmet Ekici 
Eşref Erdem 
Ünal Erkan 
Agah Oktay Gtiner 
Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.) 
İrfan Köksalan 
M. Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Önder Sav 
Yücel Seçkiner (İ.A.) 
İlker Tuncay 
Aydın Tümen 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Arif Ahmet Denizolgun 
EmreGönensay 
İbrahim Gürdal 
Sami Küçükbaşkan 
Metin Şahin 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
Saffet Kaya 

B : 9 1 30 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
M.FatihÂtay 
Sema Pişkinsüt 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Safa Giray 
Tamer Kanber 
İ. Önder Kırlı (İ.A.) 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Koksal Toptan 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Ataullah Hamidi 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Şerif Çim 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Edip Saf der Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 
Mustafa Karslıoğlu 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 
Kazım Üstüner 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Ali Rahmi Beyreli 
Abdülkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
İlhan Kesici 
Hayati Korkmaz 
Feridun Pehlivan 

1996 0 : 4 
Ali Osman Sönmez 
Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçınbayır 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Ahmet Küçük 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Hilmi Develi 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan (Bşk. V.) 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Mustafa İlimen 
Erdal Kesebir 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Necati Güllülü 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ali Ilıksoy 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz (İ.Â.) 

. 8 . 
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GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Abdulkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Ali Günay 
Süleyman Metin Kalkan 
Nihat Matkap 
Levent Mıstıkoğlu 
Atilla Sav 
Mehmet Sılay 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
İSPARTA 
Erkan Mumcu 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Halil Cin 
Ali Er 
Abdülbaki Gökçel 
D. Fikri Sağlar 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Meral Akşener 
Sedat Aloğlu 
Tayyar Altıkulaç 
Ahad Andican 
Refik Araş 
Azmi Ateş 
Ali Coşkun 
Tansu Çiller (B.) 
Gürcan Pağdaş (B.) 
Hüsnü Doğan 
Bülent Ecevit 
Hasan Tekin Enerem 

B : 9 1 
Cefi Jozef Kamhi 
Ercan Karakaş 
Yılmaz Karakoyunlu 
M. Cavit Kavak 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Osman Kılıç 
Hayri Kozakçıoğlu 
Mehmet Tahir Köse 
Emin Kul 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
A İtan Öymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevi gen 
Güneş Taner 
Bülent Tanla 
Zekeriya Temizel 
Erdoğan Toprak 
Ali Topuz 
Şadan Tuzcu 
Bahri Zengin 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Turhan Arınç 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
İ. Kaya Erdem 
Sabri Ergül 
Aydın Güven Gürkan 
Gencay Gürün 
Birgen Keleş 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 

30 .8 .1996 0 : 4 
Hakan Tartan 
Zerrin Yeniceli 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
Erol Karan 
KARAMAN 
Fikret Ünlü 
KARS 
Çetin Bilgir 
KASTAMONU 
Hadi Dilekçi 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül (B.). 
Recep Kırış 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Mehmet Ali Altın 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Onur Kumbaracıbaşı 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Nezir Büyükcengiz 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 
Abdullah Gencer 
Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler 
Hasan Hüseyin Öz 
Mustafa Ünaldı 
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KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
Emin Kara 
MALATYA 
Miraç Alpdoğan 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
Fikret Karabekmez 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Rıza Akçalı 
Tevfik Diker 
Ayseli Göksoy 
Hasan Gülay 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Yahya Uslu 
Cihan Yazar 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mahmut Duyan 
Ömer Ertaş 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Lale Aytaman 
Zeki Çakıroğlu 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
Esat Kıratlıpğlu 
NİĞDE 
Akın Gönen 
ORDU 
İhsan Çabuk 

ANKARA 
Saffet Arıkan Bediik 
Ahmet Bilge 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Aydın Nahit Menteşe 
BALIKESİR 
İlyas Yılmazyıldız (2) 
BURSA 
Cemal Külahlı 

B : 9 1 3 0 . 
Mustafa Bahri Kibar 
Mustafa Hasan Öz 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Cevat Ayhan (B.) 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
îrfan Dcmiralp 
Ayhan Gürel 
Yalçın Gürtan 
Nafiz Kurt (B.) 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Mahmut Işık 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 

(Mükerrer Oylar) 
İÇEL 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli1 

Turhan Güven 
İSTANBUL 
Mustafa Baş 
İZMİR 
İsmail Yılmaz 
KÜTAHYA 
Mehmet Korkmaz 

8 .1996 O : 4 
ŞIRNAK 
Mehmet Tatar 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 
Enis Sülün 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS! GÜNDEMİ 
91 İNCİ BİRLEŞİM 30 . 8 . 1996 CUMA Saat : 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

_2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
S E Ç İ M ' 
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4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

7 
SÖZLÜ SORULAR 

__ 1 _ 



8 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1, — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/215) (S. Sayısı : 23) (Dağıtma tarihi : 12.6.1996) 

% — Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap - fişlet - Devret Modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkim Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 0/501) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma ta
rihi : 29.8.1996) 

3, — Ankara Millöbvdkili Yücel Seçkiner'in 4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifli ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/64) (S. Sayısı : 15) (Dağıtma tarihi : 14.5.1996) 

4. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz ve 22 Arkadaşının, Tütün Mamul
lerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi ile Tütün ve Tütün Mamulle
rinin Zararlarının önlenmesine Dair 9.1.1991 Tarih ve 3694 Sayılı Kanun ve Anaya

sanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/70, 1/5) (S. Sayısı : 17) 
(Dağıtma tarihi : 16.5.1996) 

5.)—'Yabancıların Türkiye'de İkâmet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun İki 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/385) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 27.6.1996) 

6. — Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun Birer Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarıları ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/439, 1/428, 1/430) (S. Sayısı : 34) (Dağıtma tarihi :, 1.7.1996) 

7.: — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Birer Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/386, 1/401) (S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 

8. — Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri ve Millî Savunma komis
yonları raporları (1/410) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 1.7,1996) 

9.; — Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/404) (S. Sa
yısı : 37) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 

10. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (1/412) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 



8 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

11. —Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/424) (S. Sayısı : 39) 
(Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 

X 12. — İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 5 Arkadaşının; Genel Nüfus Tespiti 
Yapılması ve Seçmen Kütüklerinin Güncelleştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ana
yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/216) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 
8.7.1996) 

13. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1 /465) (S. Sa
yısı : 41) (Dağıtma tarihi : 8.7.1996) 

14. — Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma tarihi : 
9.7.1996) 

15..— Türk Ticaret Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Adalet komisyonları 
raporları (1/297) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tarihi: 15.7.1996) 

16. — 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Ko
runması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 56) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

17. — Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/423) (S. Sayısı : 
59) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

18. — Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve içişleri komisyonları raporları (1 /292) (S. Sayısı : 60) (Dağıtma ta
rihi : 15.7.1996) 

19. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıları ile Kahramanmaraş 'Milletvekili Esat Bü
tün ve 19 Arkadaşının; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanunun Ek 8 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 11 Ar
kadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/443, 
1/464, 2/348, 2/352) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

20. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik, Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/460) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 24.7.1996) 

21. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/463) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 
28.8.1996) 
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KANUN TASAM VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

'•..22. :—Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Ya/bancıların Türkiye'de İkâ
met ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişilik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/342) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma ta
rihi : 28.8.1996) 

23. — Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri Komis
yonları Raporları (1/456) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

24. — Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezar
ları Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve içişleri 
komisyonları raporları (1/462) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

25. — Belediye Kanununun 127 nci Maddesine ©ir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1 /468) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma ta
rihi : 28.8.1996) 

26i — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/406) (S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

, 27̂  —• Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Ma'ddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 28,8.1996) 

28. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun İki Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve (İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/485).(S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

29. —Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/466) (S. Sa
yısı : 75) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

30. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/454) (S, Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

31. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Mamulü Gaziler, 
Şehit, Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/393) (S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının. Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe koomisyonlan rapor
ları (1/440) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti ve Belaruş Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 'Bütçe komisyonları rapor
ları (1/294) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

— 4 — 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
(Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/3.57) (S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

X 35.-—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 rapor
ları (1/311) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İliş
kin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/310) (S. Sayısı :82) (Dağıtma ta
rihi : 28.8.1996) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/361) (S. Sayısı : 83) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) l 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti ve' Litvanya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/365) (S. Sa
yısı : 84) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S. Sayısı : 88) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

40. —- Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi: 28.8.1996) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem: 20 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 97) 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili 
Saffet Arıkan Bedük ve Refah Partisi Grup Başkanvekili Si
vas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun, İskân Kanunu 
ile Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 

Raporu (2/436) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İskân Kanunu ile Ahıska Türklerinin Türkiye'ye kabulü ve iskânına dair kanunda değişiklik 

yapılması hakkında kanun teklifimiz ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Saffet Arıkan Bedük Temel Karamollaoğlıı 

DYP Grup Başkanvekili RP Grup Başkanvekili 
Ankara Sivas 

GENEL GEREKÇE 

Bulgaristan'dan göçe zorlanarak 1.1.1984 tarihinden sonra Türkiye'ye gelip yerleşmek isteyen 
Türk soylu kişilerin durumlarını düzenlemek üzere çıkarılan.16.6.1989 tarihli ve 3583 sayılı Ka
nunla İskân Kanununa ek 33 üncü madde eklenmiş; 27.5.1992 tarihli ve 3805 sayılı Kanunla da ay
nı Kanuna ek 34 ve ek 35 inci maddeler eklenerek, bu kişilerin iskânlarının hızlandırılması amaç
lanmıştır. 

Teklif ile, bu defa İskân Kanununun ek 34 ve ek 35 inci maddelerinde geçen "Devlet Bakanı" 
ibareleri "Bakan" olarak değiştirilmekte ve bu suretle Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulanlar
la ilgili olarak İskân Kanunu çerçevesinde yapılacak işlemlerle alınacak kararların koordinasyonu
nun ve bunlar için yapılan konutların proje, yapım, kontrol gibi işlerinin yürütülmesi konularında 
Başbakanın Devlet Bakanı olmayan bir bakanı da görevlendirebilmesi amaçlanmaktadır. 

Aynı şekilde, 3835 sayılı Kanunla durumları düzenlenen Ahıska Türklerinin iskânları ile ilgi
li olarak karşılaşılan sorunların çözümlenebilmesi için, bu Kanunda öngörülen görevleri yapmak 
üzere Başbakan tarafından herhangi bir bakanın görevlendirilebilmesine imkân sağlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - İskân Kanununun ek 34 ve ek 35 inci maddelerinde geçen "Devlet Bakanı" ibare

leri "Bakan" olarak değiştirilmekte; bu suretle anılan maddelerde öngörülen görevlerin Başbakanın 
belirleyeceği herhangi bir bakan tarafından yerine getirilebilmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 2. - 3835 sayılı Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde geçen "Devlet Bakanı" ibareleri 
"Bakan" olarak değiştirilmekte; bu suretle anılan maddelerde öngörülen görevlerin Başbakanın be
lirleyeceği herhangi bir bakan tarafından yerine getirilebilmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 3. - Yürürlük maddesidir. 

Madde 4. - Yürütme maddesidir. 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve ' ' 
Turizm Komisyonu 30.8.1996 
Esas No.: 2/436 
Karar No.: 26 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca, 30.8.1996 tarihinde Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilen 

"Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve Refah Partisi 
Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun, İskân Kanunu ile Ahıska Türkle
rinin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tekli
fi", Komisyonumuzun, 30.8.1996 tarihli 7 nci toplantısında incelenip görüşülmüştür. 

Teklif iki kanunda değişiklik öngörmektedir : 
1. 14.6.1934 tarihli ve 2510 sayılı İskân Kanununun ek 34 üncü maddesinde değişiklik yapı

larak, bu maddede geçen "Devlet Bakanını/Bakanı/Bakanına" ibareleri, "Bakanı/Bakan/Bakana" 
biçiminde değiştirilmektedir. 

2. 2.7.1992 tarihli ve 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair Ka
nunun ikinci maddesinde geçen, "Devlet Bakanının" ibaresi, "Bakanın", "Devlet Bakanlığınca" 
ibaresi, "Başbakanın görevlendireceği Bakanlıkça" biçiminde değiştirilmektedir. 

Bu düzenlemelerle, Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulanlar ve Ahıska Türkleriyle ilgili 
olarak, İskân Kanununa göre yapılacak uygulamalarda görevlendirilecek bakanın, devlet bakanı ol
ması zorunluluğu kaldırılmakta; herhangi bir bakanın görevlendirilmesine olanak tanınmakta; bu 
suretle, uygulamaya esneklik ve rahatlık getirilmektedir. 

Teklif ile gerekçesi, Komisyonumuzda yapılan görüşmelerden sonra uygun bulunmuş ve mad
delerinin görüşülmesine geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Teklifin 1 ve 2 nci maddeleri ile yürürlük ye yürütmeye ilişkin 3 ve 4 üncü maddeleri, Komis
yonumuzca aynen ve oybirliği ile kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurul'a sunulmak üzere arz olunur. 
Başkan 

İsmail İlhan Sungur 
Trabzon 

Kâtip 
Ahmet Bilgiç 

Balıkesir 
Üye 

Tevhit Karakaya 
Erzincan 

Üye 
Veli Aksoy 

İzmir 
Üye 

Zeki Çakıroğlu 
Muğla 

Üye 
Tahsin Boray Baycık 

Zonguldak 

Sözcü 
S. Metin Kalkan 

Hatay 
Üye 

Mahmut Sönmez 
Bingöl 

Üye 
Abdulilarr Fırat 

Erzurum 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Çetin Bilgir 

Kars 
Üye 

Mustafa Hasan Öz 
Ordu 
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DOĞRU YOL PARTİSİ GRUP BAŞKAN-
VEKİLİ ANKARA MİLLETVEKİLİ SAF
FET ARIKAN BEDÜK VE REFAH PARTİSİ 
GRUPBAŞKANVEKİLİ SİVAS MİLLETVE
KİLİ TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NUN 

TEKLİFİ 

İskân Kanunu ile Ahıska Türklerinin Türki
ye'ye Kabulü ve İskânına Dair Kanunda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. - 14.6.1934 tarihli ve 2510 sa
yılı İskân Kanununun ek 34 üncü maddesinin 
birinci fıkrasında geçen "Devlet Bakanını" iba
resi "Bakanı"; aynı maddenin ikinci fıkrasında 
geçen "Devlet Bakanı" ibaresi "Bakan"; ek 35 
inci maddesinde geçen "Devlet Bakanına" iba
resi de "Bakana" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. - 2.7.1992 tarihli ve 3835 sa
yılı Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve 
İskânına Dair Kanunun 2 nci maddesinin birin
ci fıkrası ile 3 üncü maddesinde geçen "Devlet 
Bakanının" ibareleri "Bakanın"; 2 nci madde
nin ikinci fıkrasında geçen "Devlet Bakanlığın
ca" ibaresi ise "Başbakanın görevlendireceği 
Bakanlıkça" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. T Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE 
TURİZM KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

İskân Kanunu ile Ahıska Türklerinin Türki
ye'ye Kabulü ve İskânına Dair Kanunda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. -Teklifin 1 inci maddesi, Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Teklifin 2 nci maddesi, Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Teklifin 3 üncü maddesi, 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. - Teklifin 4 üncü maddesi, 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 97) 



Dönem : 20 Yasama Yılı: 1 

T.R.M.M. (S. Sayısı: 96) 

Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî, Sosyal ve Diğer Haklarında 
Düzenlemeler Yapılmasına Dair 2.8.1996 Tarih ve 4162 Sayılı Yetki 
Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaş
kanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/497) (3/445) 

T.C. 
Cumhurbaşkanlığı 12.8.1996 

B.01.0.KKB.0.01.39-18/A-2-96-382 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 5 Ağustos 1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3052-8118 sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul olunduğu bildirilen 4146 sayılı "Kamu Personeli ile 

Emeklilerin Malî, Sosyal ve Diğer Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanunu" aşa
ğıda arz edilen gerekçelerle Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üze
re ilişikte iade edilmiştir. 

A-l. Anayasa Mahkemesinin aşağıda tarih ve sayıları yazılı kararlarına göre, Anayasanın 91 
inci maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlar Kuruluna ancak; 

a) Belli konularda, 
b) Amacı, kapsamı, ilkeleri, süresi ve bu süre içinde birden fazla kanun hükmünde kararna

me çıkarılıp çıkarılmayacağı açıklanmak suretiyle, 
c) Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hak

ları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevler ayrık olmak üzere, 
d) Zarurî, istisnaî, öncelikli ve ivedi hallere münhasır olarak, 
Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. 
2. Kamu personeli ile emeklilerin malî, sosyal ve diğer haklarının düzenlenmesi konularında, 

bu tarihe kadar çıkarılan pek çok yetki kanunları ile Bakanlar Kuruluna, kanun hükmünde kararna
me çıkarma yetkisi verilmiştir. 

Bu kanunlardan aşağıda sıralananlar, Anayasa Mahkemesinin belirtilen tarih ve numaralı ka
rarlarıyla iptal edilmiştir: 

- 3479 sayılı Kanun : 01.02.1990 tarih ve 64/2 no.'lu Kararla. 
- 3755 sayılı Kanun : 12.12.1991 tarih ve 27/50 no.'lu Kararla. 
- 3911 sayılı Kanunun : 16.09.1993 tarih ve 26/28 no.'lu Kararla. 
- 3990 sayılı Kanun : 05.07.1994 tarih ve 50/44-2 no.'lu Kararla. 
3. Bilindiği gibi, yasama yetkisi Anayasanın 7 nci maddesine göre, Türk Milleti adına Türki

ye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez. 
Anayasanın 11 inci maddesinde de; Anayasa hükümlerinin, yasama, yürütme ve yargı organ

larını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel kurallar olduğu ve kanunların 
Anayasaya aykırı olmayacağı, hüküm altına alınmıştır. 

4. Anayasa Mahkemesi kararlarında, çıkarılacak yeni kanunlarla ilgili aşağıdaki görüşleri ka
bul etmiştir : 

"Anayasanın 153 üncü maddesinin son fıkrasında, Anayasa Mahkemesi kararlarının, yasama, 
yürütme ve yargı organları ile yönetim makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağı öngörül-



müştür. Bu kural gereğince, yasama organı, yapacağı yeni düzenlemelerde, daha önce aynı konu
da verilen Anayasa Mahkemesi kararlarını göz ününde bulundurmak, bu kararları etkisiz kılacak 
biçimde yeni yasa çıkarmamak, Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilen kuralları tekrar yasalaştır
mamak yükümlülüğündedir." 

B-l. Kabul edilen Kanunun amacı; "Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin çalış
malarında etkinliği artırmak, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli ve verimli bir şekilde yürütülme
sini, maaş unsurlarının basitleştirilmesini sağlamak üzere, bunların ve emeklilerin malî, sosyal ve 
diğer hakları ile istihdam esas ve usullerinde daha adaletli düzenlemeler ve değişiklikler yapmak 
amacıyla Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi" vermektir. 

2. Çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararnameler; genel bütçeli idareler ve katma bütçeli idare
ler, il özel idareleri, belediyeler, bunlara bağlı birlikler, döner sermayeli kuruluşlar, Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri, bunların müesseseleri ve bağlı ortaklıkları ile 657 sayılı Kanunun geçici ve ek geçi
ci maddelerine göre aylık ödeyen kuruluşlarda çalışanlar ile emeklileri kapsamaktadır. 

Bu düzenleme ile Anayasa Mahkemesinin yukarıda açıklanan yorumuna uyulmadığı açıktır. 
3. Ayrıca, Kanun Tasarısının Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında verilen bir öner

genin kabulü ile; 
"ve VII. Beş Yıllık Kalkınma Planında öngörüldüğü şekilde üniversite-sanayi işbirliğinin ge

liştirilmesi amacıyla özel ve özerk bütçeli Kamu araştırma ve geliştirme kuruluşlarında çalışan 
araştırmacı personelin mevzuatını yeniden düzenlemek ve üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek 
üzere, kamu araştırına kurumlarının görev, yetki ve teşkilatlarında yapılacak yeni düzenlemeleri 
kapsar." 

Hükmü, kapsam maddesine ilave edilmiştir. ' 
4. Yetki kullanılırken, ülkenin ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınarak; ücret sisteminin 

adil, basit ve etkin bir hale getirilmesi, sınıflar arasındaki dengesizliklerin giderilmesi ilkelerine uy
gun hareket edileceği kabul edilmiştir. 

Tespit edildiği üzere, Kanunun amaç ve ilkeler bölümünde yer almayan, kamu araştırma ku
rumlarının görev, yetki ve teşkilatlarında yapılacak yeni düzenlemeler de kapsama dahil edilmiştir. 

C- Yukarıda arz ve izah edilen hususlar ve Anayasa Mahkemesinin emsal kararları karşısın
da; 02.08.1996 tarih ve 4162 sayılı "Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî, Sosyal ve Diğer Hakla
rında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanunu", bütünüyle Anayasanın 7, 87, 91 ve 153. ün
cü maddelerine aykirı bulunduğundan, Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görü
şülmek üzere ilişikte iade edilmiştir. 

Arz ederim. 
Süleyman Demirci 
Cumhurbaşkanı 

Plan ve İMitçc Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 30.8.1996 

Esas No: 1149,31445 
Karar No : 47 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilen ve onaylanmak üze

re 12.8. 1996 tarihinde Cumhurbaşkanlığına sunulan 2.8.1996 tarih ve 4162 sayılı "Kamu Persone-

Türkiye Büyük.Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 
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li ile Emeklilerin Malî, Sosyal ve Diğer Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanu
nu" Cumhurbaşkanınca Anayasanın 89 uncu maddesi uyarınca bir defa daha görüşülmek üzere 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmiş ve Başkanlıkça gerekçeli geri gönder
me tezkeresi ile birlikte 28.8.1996 tarihinde komisyonumuza havale edilmiştir. 

Bu defa, Komisyonumuzun 30.8.1996 tarihinde yaptığı 46 ncı Birleşiminde anılan Kanun ile 
geri gönderme tezkeresi, Hükümeti temsilen Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürünün başkanlığın
da Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Cumhurbaşkanlığının geri gönderme tezkeresinde; 
- Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bakanlar Kuruluna 

ancak belli konularda; amacı, kapsamı, ilkeleri, süresi, birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılma
yacağı açıklanmak suretiyle; Anayasamızda yer alan haklar ve ödevler hariç olmak üzere zarurî, is
tisnaî, öncelikli ve ivedi haller münhasır olarak Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi ve
rebileceği; 

- Kamu personeli ile emeklilerin malî, sosyal ve diğer haklarının düzenlenmesi konularında 
bugüne kadar çıkarılan pek çok yetki kanununun Anayasa Mahkemesinin kararlarıyla iptal edildi
ği; 

- Anayasanın 7 nci maddesine göre yasama yetkisinin Türk Milleti adına Türkiye Büyük Mil
let Meclisine ait olduğu ve devredilemeyeceği; 

- Yasama organının Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilen kuralları tekrar yasalaştırmamak 
yükümlülüğüne sahip olması gerektiği; 

- Sözkonusu Kanun tasarısının zaten çok geniş olan kapsamının Genel Kurulda verilen bir 
önergenin kabulü ile daha da genişlctildiğı ve Kanunun amaç ve ilkeler bölümünde yeralmayan 
böyle bir düzenlemenin Anayasa Mahkemesinin yorum ve kurallarına aykırı olduğu; 

İfade edilmektedir. 
Geri gönderme tezkeresinde sonuç olarak; 2.8.1996 tarih ve 4162 sayılı "Kamu Personeli ile 

Emeklilerin Malî, Sosyal ve Diğer Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanunu"nun 
yukarıda zikredilen nedenlerden dolayı bir defa daha görüşülmek üzere iade edildiği belirtilmiştir. 

Komisyonumuzda, Kanunun ve Geri Gönderrrte Tezkeresinin tümü üzerinde yapılan görüşme
lerde, 

- Kanuna ilişkin söylenebilecek her şeyin gerek muhalefet gerekse iktidar üyeleri tarafından 
daha önce dile getirildiği, bu konuda ilave edilecek hiçbir şeyin olmadığı ve Kanunun aynen geç
mesi konusunda ısrarlı olunması gerektiği, 

- Anayasal bir kurum olan Cumhurbaşkanlığının, Anayasaya aykırılığı açıkça görülen bu Ka
nun üzerindeki değerlendirmelerini dikkate almadan yeniden çıkarılmak istenmesinin yanlış bir tu
tum olduğu, 

Şeklindeki görüş ve açıklamalardan sonra Kanunun tümü Komisyonumuzca benimsenerek 
maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Kanunun; 1,2,3 ve 4 üncü maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 5 ve 6 ncı maddeleri 
aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
/. Ertan Yiilek Nurhan Tekinel 

Adana Kastamonu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayışı : 96) 



_ 4 -

Sözcü 
Sait Acba 

Afyon 

Üye 
Metin Şahin 

Antalya 
(Muhalefet Şerhim Eklidir) 

Üye 
Necmi Hoşvcr 

Bolu 
Üye 

Azmi Ateş 
İstanbul 

Üye 
Zeki Ünal 
Karaman 

Üye 
Nurettin Kaldırımcı 

Kayseri 
Üye 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Üye 
Musa Uzunkaya 

Samsun 

: . . • u y e ' • • • • • 

Hikmet Uluğbay 
Ankara 

(Muhalefet Şerhim Eklidir) 
Üye 

Alaattin Sever Aydın 
Batman 

Üye 
Aslan Polat 

Erzurum 
Üye 

Esat Bütün 
Kahramanmaraş 

(Muhalefet Şerhim Eklidir) 
Üye 

Fethi Acar 
Kastamonu 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
Üye 

Ertuğrul Eryılmaz 
Sakarya 

Üye 
Kemalettin Göktaş 

Trabzon 

KARŞI OY YAZISI 
Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen 4162 Sayılı "Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî, 

Sosyal ve Diğer Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanunu" üzerinde muhalefet 
şerhimiz aşağıdadır. 

Daha önce görüşülen ve Anayasaya aykırılığını iddia ettiğimiz bu kanun haklılığımızın bir 
göstergesi olarak Sayın Cumhurbaşkanınca da aynı gerekçelerle uygun bulunmamıştır. 

Anayasaya aykırılığı açıkça görülen ve yine anayasal bir kurum ve makam olan Cumhurbaş
kanlığının bu değerlendirmelerini hiç dikkate almadan bu kanunun hiçbir değişiklik ve düzeltme
ler yapılmadan çıkarılmak istenmesi Parlamento ile Cumhurbaşkanlığı ve Anayasa Mahkamesi ara
sında açıkça bir zıtlaşma ve karşıkarşıya gelmesi demek olacaktır. Bu yanlış tutum demokrasimize 
ve onun kurumlarına zarar verecektir. 

Bu anlayışla yasa önerisine red oyu verilmiş ve bu karşı oy yazısı düzenlenmiştir. 
Hikmet Uluğbay Metin Şahin 

Ankara Antalya 
MUHALEFET ŞERHİ 

Kamu Personeli ile Emeklilerin malî, sosyal ve diğer haklarının iyileştirilmesi ve düzenleme
sine karşı değiliz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



Anayasanın 6 ncı maddesi egemenliğin kullanılması hiçbir suretle hiçbir kişiye zümreye veya 
sınıfa bırakılamaz hükümünc rağmen, Anayasanın 153 üncü maddesinin son fıkrasında, Anayasa 
Mahkamesi kararlarının, yasama, yürütme ve yargı organları ile yönetim makamlarını, gerçek ve 
tüzel kişileri bağlayacağı açıkça yazmasına rağmen, bu durumu Cumhurbaşkanın red gerekçesin
de açıkça belirtmesine rağmen ısrar edilmesi hukuk ve Anayasa tanınmaz mantığının açıkça görül-
mesidir. 

Esat Bütün 
Kahramanmaraş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 
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ANAYASANIN 89 UNCU MADDESİ GEREĞİNCE CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA 
GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN KANUN 

Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî, Sosyal ve Diğer Haklarında Düzenlemeler 
Yapılmasına Dair Yetki Kanunu 

Kanun No. : 4162 Kabul Tarihi : 2.8.1996 
Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin çalışma

larında etkinliği artırmak, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesini, 
maaş unsurlarının azaltılarak sadeleştirilmesini ve maaş hesabının basitleştirilmesini sağlamak üze
re bunların ve emeklilerin malî, sosyal ve diğer hakları ile istihdam esas ve usullerinde daha ada
letli düzenlemeler ve değişiklikler yapmak amacıyla Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Karar
name çıkarma yetkisi vermektir, I 

Kapsam ; 
MADDE 2. - Bu Kanuna göre çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararnameler, genel bütçeli da

ireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile il özel idareleri ve belediyelerin kur
dukları birlikler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandık
ları ile bunlara bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen memurlar, diğer kamu görevlileri ve 
her türlü sözleşmeli personel, Kamu İktisadî Teşebbüsleri, bunların müesseseleri ve bağlı ortaklık
ları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici ve ek geçici maddelerine göre aylık ödeyen 
kuruluşlarda çalışanlar ile emeklilerin malî, sosyal ve diğer hakları ile istihdam esas ve usullerine 
ilişkin hükümleriyle özel kanunlarında veya teşkilat kanunlarında mevcut malî, sosyal ve diğer 
haklara dair hükümlerde yapılacak değişiklik ve yeni düzenlemeleri ve VII. Beş Yıllık Kalkınma 
Planında öngörüldüğü şekilde üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla özel ve özerk 
bütçeli kamu araştırma ve geliştirme kuruluşlarında çalışan araştırmacı personelin mevzuatını ye
niden düzenlemek ve üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek üzere, kamu araştırma kurumlarının 
görev, yetki ve teşkilatlarında yapılacak yeni düzenlemeleri kapsar. 

İlkeler 
MADDE 3. - Bakanlar Kurulu 1 inci madde ile verilen yetkiyi kullanırken, ülkenin ekonomik 

ve sosyal durumunu dikkate alarak; ücret sistemini adil bir şekilde düzenlemeyi, kamu hizmetleri
nin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini, memurlar ve diğer personel ile bunların emeklileri
nin malî, sosyal ve diğer haklarında hizmetin özellik ve gereklerine uygun biçimde düzenlemeler 
ve iyileştirmeler yapmayı, maaş unsurlarının azaltılmasını, maaş hesabının basitleştirilmesini ve is
tihdam esas ve usullerinin eşitliği sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesini göz önünde bulun
durur. 

Yetki Süresi 
MADDE 4. - Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki. Kanunun yayımından itibaren al

tı ay süre ile geçerlidir. Bu süre içinde Bakanlar Kurulu birden fazla Kanun Hükmünde Kararname 
çıkartabilir. 

Yürürlük 
MADDE 5. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme ' 
MADDE 6. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür., 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî, Sosyal ve Diğer Haklarında Düzenlemeler 

Yapılmasına Dair Yetki Kanunu 

Amaç 
MADDE 1. - Kanunun 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam 
MADDE 2. -Kanunun 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İlkeler 
MADDE 3. - Kanunun 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yetki Süresi 
MADDE 4. - Kanunun 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 
MADDE 5. - Kanunun 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Yürütme 
MADDE 6. - Kanunun 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Dönem : 20 Yasama Yı l ı : 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 95) 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşmmaz Mallarının Satışı Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/503) 

T.C. 
Başbakanlık 28.8.1996 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.02.0.KKGI 101-7171 3675 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 23.8.1996 

tarihinde kararlaştırılan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mallarının Satışı Hak
kında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Necmettin Er bakan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Kamu kurum ve kuruluşlarının, özellikle Hazinenin mülkiyetinde olup bir kamu hizmeti için 

gerekli olmayan taşınmaz mallar, ülkemizdeki tapulu yerlerin büyük bir bölümünü oluşturmakta
dır. Bunların bir kısmı kamu hizmetleri için kullanılmaktadır. Kamu hizmeti için gerek görülme
yen taşınmaz malların yönetiminde büyük güçlüklerle karşılaşılmakta ve bu yerler işgallere uğra
maktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımındaki sosyal tesislerin işletilmesi, bakımı ve 
onarımı idarelere büyük bir malî yük getirmektedir. Bunların da satılarak tasfiye edilmesi uygun 
olacaktır. Yine bugüne kadar Devlete ait taşınmaz mallar üzerine tesis edilen irtifak haklarının sü
resi sonunda, sözleşme gereği yapılan tesisler Devlete kalacaktır. Özelleştirme politikaları da dik
kate alınarak bu yerlerin hak lehdarlanna satışı uygun olacaktır. Ayrıca, bu taşınmaz malların satı
şından Devletin büyük bir gelir sağlayacağı düşünülmektedir. 

Diğer taraftan, kamu kesiminde mevcut konut sayısı yaklaşık 300 000'dir. Kamuda çalışanla
rın tamamına konut tahsis edilemediği, bakım onarım giderlerine kamunun katlandığı maliyet gö-
zönünde bulundurulduğunda, kamu konutunda oturmak imtiyaz haline dönüşmüş, kamu çalışanla
rı arasında huzursuzluk kaynağı olmuştur. Diğer taraftan, mevcut kamu konutu stoku önemli bir 
kaynağın atıl durumda kalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, kamu konutlarının satışı uygun bir 
yol olacaktır. 

Bu Kanunun amacı, özelleştirme kapsamına alınan yerler hariç olmak üzere, bir kamu hizme
ti için ihtiyaç duyulmayan ve kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetindeki taşınmaz mallar, sos
yal tesisler, irtifak hakkı tesis edilen yerler ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamında bu
lunan konutların satışıdır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Bu maddede, Kanunun amaç ve kapsamı belirtilmiştir. 

Madde 2. - Özelleştirme kapsamına alınan yerler hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluş
larına aittaşmmaz mallardan kamu hizmeti için gerekli olmayanlar, sosyal tesisler, irtifak hakkı te-
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sis edilen yerler ve bu kuruluşlara ait kamu konutlarının, ülkemizdeki özelleştirme politikaları doğ
rultusunda tasfiyelerini temin etmek amacıyla, yürürlükteki mevzuatta bulunan satış ilke ve yön
temleri ile satıştan önceki idarî işlemlerde, bazı değişikliklerin yapılması, satış işlemlerinin daha 
hızlı ve gerçekçi yürütülmesinin sağlanması amacıyla bazı yeni düzenlemelere gerek görülmekte
dir. Belirtilen konularda yeni esas ve usuller belirlenmesi konusunda Bakanlar Kuruluna yetki ve
rilmesi hususu, maddede düzenlenmiştir. 

Madde 3. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 4. - Yürütme maddesidir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 29.8.1996 

Esas No. : 1/503 
Karar No. : 46 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 28.8.1996 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 29.8.1996 tarihinde Komisyonumuza havale 
edilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mallarının Satışı Hakkında Kanun Tasarısı" Ge
nel Kurulun 29.8.1996 tarihinde yaptığı 90 ncı Birleşiminde kabul edilen tavsiye kararı uyarınca, 
Komisyonumuzun aynı tarihte yaptığı 44 üncü Birleşimde Hükümeti temsilen Maliye Bakanının 
Başkanlığında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de ka
tılmaları ile incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile mevcut kamu konutlarının tahsis ve ida
resinin disipline edilmesi ve konutlardan yararlandırma usul ve esaslarında, mümkün olabildiğince 
eşitlik sağlanmasına çalışılmıştır. 

Bütün çabalara rağmen kamu personelinin büyük bir kısmına lojman tahsis edilememiş, diğer 
yandan kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerin de işletme bakım ve onarım giderleri ge
çen zaman süresi içinde israf düzeyine ulaşmış bulunmaktadır. Ayrıca, Hazinenin mülkiyetinde bu
lunan ancak kamu hizmeti için gerekli olmayan taşınmazların yönetiminde büyük güçlüklerle kar
şılaşılmakta ve bu yerler işgallere uğramaktadır. Bu durumda; yukarıda sözü edilen bütün taşınmaz 
malların satılmasının, hem ekonomimize katkı sağlamak hem de oluşan adaletsizlikleri ortadan kal
dırmak açısından yararlı olacağı kanaatine varılmıştır. 

Tasarı ve Gerekçesi incelendiğinde, özelleştirme kapsamına alınanlar dışında, kamu hizmetle
ri için ihtiyaç duyulmayan, kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetindeki arsa, arazi, kamu konu-, 
tu ve sosyal tesislerin satılabilmesini teminen Bakanlar Kuruluna yetki verilmesinin amaçlandığı 
anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; 
- Kamunun sahip olduğu gayrimenkullerin satılması yoluna gidilmesinin ülkenin içinde bulun

duğu ekonomik sorunlardan kaynaklandığı, ancak bu düzenlemenin sosyal devlet anlayışı ile bağ
daşmayacağı, -
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- Düzenlemenin kalıcı bir çözüm ihtiva etmediği, bu konuda hiç vakit kaybetmeden ekonomi
yi reel kaynaklarla harekete geçirebilecek yeni tedbirlerin alınmasında yarar görüldüğü, 

- Gayrimenkul satışlarına öncelikle milletvekili lojmanlarından başlanması gerektiği, 

- Satışlardan elde edilen gelirlerin yeni kurulacak "Konut ve Kentleşme Fonunda" toplanması 
ve bu fondan düşük gelir düzeyindeki kamu görevlilerine ek kira yardımı yapılması, toplu konut 
imkânı sağlanması ve Kentlerin sağlıklı gelişmesinin temini amacıyla gece-kondu bölgeleri alt ya
pı giderleri için kaynak aktarılması amacıyla kullanılmasının, 

- Kamu arazilerine ilişkin satışlarda, şaibeli uygulamalara yer verilmemesi, alt yapı sistemle
rinin oluşturulmasını müteakip rayiç bedeller üzerinden satış yapılmasına özen gösterilmesi gerek
tiği, 

- Kamuya ait sosyal tesislerin dinlenme ve eğitim tesisi adı altında aşırı lüks donanımları ile 
münferit bir kesime hizmet verdiği, bu tesislerin satışında yarar görüldüğü ancak bu konuda istis
nalara yer verilmemesi gerektiği, 

- Tasarı ile Bakanlar Kuruluna yetki verildiği, oysa satış usul ve esaslarının en geniş şekilde 
Tasarıda yer almasında yarar görüldüğü, aksi halde Bakanlar Kurulunun baskı gruplarının etkisi al
tında kalabileceğinden endişe duyulduğu, 

- Söz konusu gayrimenkullerin satışının kolay bir uygulama olmadığı, bu suretle, kısa sürede 
Hazineye gelir sağlanmasının mümkün olamayacağı, 

- Çağdaş ülkelerde olduğu gibi, memurlara konut, dinlenme tesisi ve taşıt gibi ayni ödemeler
den vazgeçilmesi gerektiği, bu uygulamanın sona erdirilmesi durumunda devlet kaynaklarının özel 
çıkarlar için kullanılmasının da önüne geçilebileceği, 

- Lojmanların bakım-onarım ve işletme masraflarının bu gün çok yüksek meblağlara ulaştığı, 
kamu personeli tarafından ödenen kira giderlerinin ise bu masrafları karşılayacak düzeyde olmadı-

- Satılan gayri menkullerin satış bedellerinin rayiç değerlerin altında tutulmaması gerektiği, 

- Satışlar dolayısıyla, devlet eliyle yeni rant kesimleri yaratmak ve çarpık kentleşmeyi teşvik 
etmek gibi tehlikelerin de göz önünde bulundurulması gerektiği, 

- Kamu görevlilerinin lojmanlardan çıkarılmasının çalışanların sosyal yaşamlarında ve ekono
mik durumlarında erezyon yaratabileceği, 

- Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde kamu konutlarının büyük bir kısmın satılabi
leceği, alınabilecek akılcı önlemlerin başında yeni lojman inşaatlarının yapımına izin verilmemesi
nin geldiği, 

ifade edilmiştir. 
Hükümet adına yapılan tamamlayıcı acıkmalarda ise, 
- Tasarı ile arsa, arazi, sosyal tesisler ve kamu konutlarının satışının amaçlandığı, 
- Mevcut mevzuat çerçevesinde de söz konusu gayrimenkullerin satışının mümkün olduğu, an

cak bazı idari veya yargı yoluna gitme gibi engellerin bulunduğu bu sıkıntıların aşılabilmesini te-
minen bir tasarı hazırlandığı, tasarının bir yetki kanunu anlamı taşımadığı, alınan yetki ile herhan
gi bir Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmasının sözkonusu olmadığı, sadece mevcut olan bir 
yetkinin kullanılması sırasında çıkabilecek idari engellerin aşılmasının amaçlandığı, 

- Kamu kurumlarının yaklaşık 63 bin adet sosyal tesisi ve 300 bin adet de kamu konutunun bu-
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lunduğu, mevcut kamu konutlarının yıllık işletme masraflarının yaklaşık 10 Trilyon TL. düzeyin
de olduğu, mevcut lojmanların 67 bin adedinin satılabilecek nitelikte bulunduğu ve bu satışlardan 
yaklaşık 130 Trilyon TL. gelir elde edilebileceği, 

belirtilmiştir. 

Bu görüşmeleri takiben Tasarı ve Gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin 
görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarinın, 
- "Amaç ve Kapsam" başlıklı 1 nci maddesi aynen, 
- "Bakanlar Kurulunun Yetkileri" başlıklı 2 nci maddesi; gayrimenkullerin satışı sırasında 

üzerinde irtifak hakkı kurulan yerlerin hak lehtarlarına satışının ancak hak lehtarları ile anlaşma 
sağlanabilmesi durumunda mümkün olacağından, çıkabilecek anlaşmazlıkların uygulamaları aksat
maması göz önüne alınarak metinde yer alan "Mallar ile üzerine irtifak hakkı kurulan yerlerin hak 
lehtarlarına satış", ibaresi "malların satışı", şeklinde değiştirilmek suretiyle, 

- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 ve 4 üncü maddeleri ise aynen, 
kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
İ.Ertan Yülek 

Adana 
Kâtip 

Hayri Doğan 
Antalya 

Üye 
Hikmet Uluğbay 

Ankara 
(Karşı oy yazımız eklidir) 

Üye 
Saffet Kaya 

Ardahan 
Üye 

Necmi Hoşver 
Bolu 
Üye 

Hüseyin Yayla 
Hatay 
Üye 

Zekeriya Tem izel 
İstanbul 

(Karşı oy yazım eklidir) 

Sözcü 
Sait Açba 

Afyon 
Üye 

Gökhan Çapoğlu 
Ankara 

(Karşı oy yazım eklidir) 
Üye 

Metin Şahin 
Antalya 

(Karşı oy yazım eklidir) 
Üye 

Alattin Sever Aydın 
Batman 

Üye 
Aslan Polat 

Erzurum 
Üye 

Azmi Ateş 
istanbul 

Üye 
Algan Hacaloğlu 

İstanbul 
(Karşıt oyum eklidir) 
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Üye 
Ali Topuz 
İstanbul 

(Karşı oyum eklidir) 
Üye 

Zeki Ünal 
Karaman 

Üye 
Nurettin Kaldırımcı 

Kayseri 
Üye 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Üye 
Ertüğrul Eryılmaz 

Sakarya 

Üye 
Esat Bütün 

Kahramanmaraş 
(Muhalefet Şerhim Ekli) 

Üye 
Fethi Acar 
Kastamonu 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
Üye 

Nezir Aydın 
Sakarya 

Üye 
Musa Uzunkaya 

Samsun 
Üye 

Yıldırım Aktürk 
Uşak 

(Karşı oyum eklidir) 

MUHALEFET ŞERHİ 

Kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mallarının satışına genel olarak karşı değiliz. Ancak 
Bakanlar Kuruluna bu satışlarla ilgili bütün esas ve usulleri belirleme yetkisinin hiçbir çerçeve da
hi çizilmeden verilmesine karşıyız. Satışların TBMM lojmanlarından başlamak üzere yapılması ve 
eğitim ve dinlenme tesislerinin öncelikle satılması ve kamu arazilerinin imara uygun değerlendiri
lerek satılmasına öncelik verilmelidir. 

Yıldırım Aktürk 
Uşak 

Esat Bütün 
Kahramanmaraş 

KARŞI OY YAZISI 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mallarının Satışı Hakkında Kanun Tasarısı, der-
leniş biçimi ve içeriği itibariyle Anayasa'ya aykırı bulunduğundan red oyu kullanılmıştır. 

Hikmet Uluğbay 
Ankara 

Zekeriya Temizel 
İstanbul 

Metin Şahin 
Antalya 

Gökhan Çapoğlu 
Ankara 
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KARŞI OY YAZISI 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mallarının Satışı Hakkında Kanun Tasarısının; 
a) Bir yetki kanunu biçiminde hazırlanmış olması, 
b) Bu karşı oy yazısının bir parçası olarak yayınlanmak üzere; Komisyon Başkanlığına sundu

ğumuz ve Tasarının 2 nci maddesine eklenmesini talep ettiğimiz önerimizin, Komisyonda kabul 
görmemesi nedeniyle, Tasarının kanunlaşmasına karşı oy kullanmış bulunuyoruz. 

Ali Topuz Algan Hacaloğlu 
İstanbul istanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mallarının Satışı Hakkında Kanun Tasarısı"nın 2 
nci maddesine aşağıdaki 1 inci ve 2 nci bölümlerin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

"1 . Kamu hizmeti için gerekli olmayan Kamuya ait taşınmaz mallardan; 
a) Kamu arazileri ve arsalarının : İlgili Belediyeler eliyle planlanıp alt yapıları tamamlanarak 

değerlendirildikten sonra, 
b) Kamuya ait konutlar'in : Milletvekili lojmanları başta olmak üzere hiçbir ayırım yapmadan 

en üst düzeydeki kamu çalışanlarının lojmanlarına öncelik vererek ve Kamu çalışanlarına kira yar
dımı yapılabilecek bir sistem kurulduktan sonra, -

c) Kamuya ait dinlenme tesislerinin; turizm amaçlı olarak değerlendirilebilecek olanlar başta 
tutularak ve kamu çalışanlarına dinlenme amacıyla ek olanaklar sağlandıktan sonra, satılabilmesi-
ne ve bu konulara ilişkin esas ve usullerin belirlenmesine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

2. Kamuya ait taşınmaz malların satışından elde edilecek gelirler, "Konut ve Kentleşme" fo
nunda toplanacaktır. Fonda toplanan kaynaklar; 

a) Düşük gelir düzeyindeki kamu görevlilerine ek kira yardımı olarak, 
b) Toplu konut kooperatiflerine kredi olarak, 
c) Kentlerin sağlıklı gelişmesi ve gecekondu bölgelerinin eşit yapılanması için Belediyelerin 

uygulamaya koyacağı projelere kaynak aktarmak amacıyla, kullanılacaktır. Bu konulara ilişkin 
esas ve usulleri belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Ali Topuz Algan Hacaloğlu 
İstanbul İstanbul 

GEREKÇE 

Yetki kanunu biçiminde hazırlanmış bulunan Tasarının, boşluklarının doldurulması ve kanun 
tasarısı haline dönüştürülmesi amaçlanmıştır. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Kamu Kurum ve Kuruşlarının Taşınmaz Mallarının Satışı Hakkında Kanun Tasıarısı 
Amaç ve Kapsam , 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan ve bir 

kamu hizmeti için gerekli olmayan taşınmaz malların satılarak tasfiye edilmesidir. 
Bakanlar Kurulunun Yetkileri 
MADDE 2. - 4046 sayılı Kanuna göre özelleştirme kapsamına alınanlar hariç olmak üzere, 

kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesisler ve kamu hizmeti için gerekli olmayan taşınmaz 
mallar ile üzerine irtifak hakkı kurulan yerlerin hak lchdarlarına satış, ilke ve yöntemlerinin tesbi-
tine, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 24 üncü maddesinde belirtilen parasal sınırla
rın kaldırılmasına, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tabi kuruluşların kullanımında veya mül
kiyetinde bulunan kamu konutlarının tahsislerinin kaldırılıp kaldırılmamasına, bu konutlardan sa
tılacakların tespitine, satışın peşin veya taksitle olmasına, satiş ilke ve yöntemlerinin belirlenmesi
ne, satılacak konutların imar, ifraz ve kat mülkiyetinin kurulmasına ilişkin yeni esas ve usullerin 
belirlenmesine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mallarının Satışı Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç ve Kapsam 
MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Bakanlar Kurulunun Yetkileri 
MADDE 2. - 4046 sayılı Kanuna göre özelleştirme kapsamına alınanlar hariç olmak üzere, 

kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesisler ve kamu hizmeti için gerekli olmayan taşınmaz 
malların satışı, ilke ve yöntemlerinin tespitine, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 24 
üncü maddesinde belirtilen parasal sınırların kaldırılmasına, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu
na tabi kuruluşların kullanımında veya mülkiyetinde bulunan kamu konutlarının tahsislerinin kal
dırılıp kaldırılmamasına, bu konutlardan satılacakların tespitine, satışın peşin veya taksitle olması
na, satış ilke ve yöntemlerinin belirlenmesine, satılacak konutların imar, ifraz ve kat mülkiyetinin 
kurulmasına ilişkin yeni esas ve usullerin belirlenmesine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
Prof. Dr. T. Çiller 

Devlet Bakanı 
N. Ercan 

Devlet Bakanı 
/. Saygın 

Devlet Bakanı 
N. Kurt 

Devlet Bakanı 
N. K. Zeybek 

Devlet Bakanı 
M. S. Ensarioğlu 

Devlet Bakanı 
B. Aksoy 

Devlet Bakanı 
H. U. Söylemez 
Devlet Bakanı 

A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

B. Şeker 
Adalet Bakanı 

Ş. Kazan 
İçişleri Bakanı 

M. Ağar 
Millî Eğitim Bakanı 
Prof. Dr. M. Sağlam 

Sağlık Bakanı 
Y. Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. Demirci 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Y. Erez 

Kültür Bakanı 
/. Kahraman 

Orman Bakanı 
M. H. Dağlı 

Devlet Bakanı 
F. Adak 

Devlet Bakanı 
Doç. Dr. A. Gül 
Devlet Bakanı 

Prof Dr. S. Tekir 
Devlet Bakanı 

M. Altınsoy 
Devlet Bakanı 

L. Esengün 
Devlet Bakanı 

A. C. Tunç ' 
Devlet Bakanı 

G.Dağdaş 
Devlet Bakanı 
T. R. Güneri 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. S. Günbey 

Devlet Bakanı 
Dr. A. Demir can 

Millî Savunma Bakanı 
T. Tayan 

, Maliye Bakanı 
Doç. Dr. A. Şener 

Bay. ve İskân Bakanı 
C. Ayhan 

Ulaştırma Bakanı 
Ö. Barutçu 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
N. Çelik 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M.R. Kutan 

Turizm Bakanı 
B. Yücel 

Çevre Bakanı 
M. Z. Tokar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 95) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
MADDE 3. -Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 95) 



Dönem: 20 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 94) 

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 

İşler Komisyonu Raporu (1/502) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar * 28.8.1996 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/101-1053/3674 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar 

Kurulunca 23.8.1996 tarihinde kararlaştırılan "Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Ça
lışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

1479 Sayılı Bağ-Kur Kanununda 3396 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle primlerin ve emek
li aylıklarının hesaplandığı basamak sayısı 12'den 24'e çıkartılmıştır. Bu düzenleme ve emeklilik 
programlarını 12 basamaklı sisteme göre ayarlayan sigortalıların 24 basamaklı sisteme göre emek
li olabilmeleri yasal çerçevede hak kayıplarına neden olmaktadır. Bu haksız uygulamaya çözüm ol
mak üzere kanun tasarısı ve sigortalılara bulundukları basamaktan en fazla altı üst basamağa yük
seltme hakkı tanınmıştır. 

Ancak, Kurumun aktüeryal dengeleri gözönüne alınarak bu haktan yararlanan sigortalılara 
malullük ve yaşlılık aylıkları yeni basamaklara intibaklarının yapıldığı tarihten itibaren üç yıl son
ra bağlanacaktır. 

Böylece bir yandan sigortalılar daha yüksek basamaklardan emekli olarak daha fazla emekli 
aylığı alabilme olanağına kavuşurken, diğer yandan da bu haktan faydalanacak sigortalıların öde
yecekleri basamak yükseltme primleri ile mevcut prim ve gecikme zammı borçlarının tahsili sağ
lanarak finansman sıkıntısı içinde bulunan Bağ-Kur'a altı ay gibi kısa bir dönemde 43 trilyon lira 
civarında ilave bir kaynak sağlanacaktır. Bu kaynağın ve yükselinen yeni basamaklardan aylık bağ
lanması için öngörülen üç yıllk sürede sigortalıların ödeyecekleri primlerin nemalandırılması sure
tiyle ödemelerinin yapılacağı üçüncü yılın sonunda 60 trilyonluk bir kaynağa ulaşacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunununda 3396 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle prim
lerin ve emekli aylıklarının hesaplandığı basamak sayısı 12'den 24'e çıkartılmıştır. Bu düzenleme 
ile emeklilik programlarını 12 basamaklı sisteme göre ayarlayan sigortalıların 24 basamaklı yeni 
sisteme göre emekli olabilmeleri için, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte prim ödemekte olan sigor
talılara 6 basamağa kadar basamak yükseltme imkânı sağlanmaktadır. 
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Basamak yükseltme hakkını kullanmak isteyen sigortalılar Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi 
takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde Kuruma yazılı olarak başvuracaklardır. 

Basamak yükseltme priminin hesaplanmasında, sigortalının bulunduğu basamaktan, yüksele
rek intibak etmek istediği basamağa kadar her basamak için öngörülen bekleme süreleri ve 49 un
cu maddede belirtilen prim oranları esas alınacaktır. 

Diğer taraftan, hesaplamada sigortalının basamak yükseltme talebinde bulunduğu tarihteki ba
samağını bir üst basamağa yükseltmek için gerekli olan bekleme süresini tamamlayacak olan ayla
rın primleri basamak yükseltme primine eklenecektir. 

Basamak yükseltme prim tutarları talepte bulunma süresinin başladığı tarihten itibaren altı ay 
içinde ödenecektir. 

Maddede talep tarihi itibariyle birikmiş prim ve gecikme zammı borcunu ödemekle birlikte, 
basamak yükseltme primi borcundan kısmî ödeme yapanların iyi niyetleri gözönüne alınarak, bun
ların ödedikleri prime göre intibak edecekleri basamak hakları korunmuştur. 

Bu düzenleme nedeniyle yükseltilmiş basamaklardan yaşlılık aylıklarının bağlanmasına baş
landığında Kurumun aktüeryal yönden zor durumda kalmaması, diğer bir ifade ile alınan borçlan
ma primlerinin nemalandırılabilmesini sağlamak amacıyla bu haktan yararlanan sigortalıların ma
kul bir süre geç emekli edilmeleri de bir zorunluluktur. 

Bu nedenle, yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen yaş ve sigortalılık sürelerini tamamla
yanların, intibak ettirilecekleri yeni basamaklardan yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için, inti
bak tarihinden itibaren üç yıllık bir bekleme süresi getirilmektedir. 

Basamak yükseltme talebinde bulunduktan sonra, bu tarih itibariyle tahakkuk etmiş prim ve 
gecikme borçları ile basamak yükseltme primlerini kısmen veya tamamen ödemeden ölen sigorta
lıların hak sahiplerine, Kanunda öngörülen sürede veya Ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde söz-
konusu borçlan tamamen veya kısmen ödemeleri halinde basamak yükseltme hakkından yararlan
maları imkânı getirilmiştir. 

Madde 2. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 3. - Yürütme maddesidir. 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 29.8.1996 • 

Esas No : 11502 
Karar No : 9 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanarak Bakanlar Kurülu'nca 28.8.1996 tari
hinde Başkanlığınıza sunulan, "Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigorta
lar Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı", 29.8.1996 tarihin
de, Başkanlığınızca, Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuz 
29.8.1996 tarihli 8 inci birleşiminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Bağ-Kur temsilcileri
nin de katılımıyla Tasarıyı inceleyip görüşmüştür. 

Tasarı ile, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte prim ödemekte olan sigortalılara isteğe bağlı ola
rak 6 basamağa kadar basamak yükseltme imkânı sağlanmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 94) 



3 -

Komisyonumuzda yapılan görüşmeler sırasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafın
dan; sözkonusu Tasarının iki bakımdan önem arzettiği belirtilmiştir. Tasarı ile bir yandan sigorta
lılara daha yüksek basamaklardan emekli olarak daha fazla emekli aylığı alabilme olanağı sağlanır
ken diğer yandan, bu haktan faydalanacak sigortahlann ödeyecekleri basamak yükseltme primleri 
ile mevcut prim ve gecikme zammı borçlarının tahsili sağlanarak finansman sağlanacağı belirtil
miştir. 

Tasarı ile gerekçesi Komisyonumuzca uygun bulunarak maddelerine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi, madde üzerinde verilen ve sigortalılara 12 basamağa kadar basamak 
yükseltme imkânı sağlayan önerge doğrultusunda değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurul'a sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 

Nevzat Köse 

Aksaray 

Sözcü 

Haluk Yıldız 

Kastamonu 

Üye 

Ahmet Çelik 

Adıyaman 

Üye 

Yılmaz Ateş 

Ankara 

Üye 

Mustafa Güven Karahan 

Balıkesir 

(Muhalifim) 

Üye 

Fevzi Arıcı 

İçel 

Üye 

Y. Selahattin Beyribey 

Kars 

(Muhalifim) 

Başkanvekili 

Ahmet Feyzi İnceöz 

Tokat 

Kâtip 

Turhan Alçelik 

Giresun 

Üye 

Aslan Ali Hatipoğlu 

Amasya 

(Muhalifim) 

Üye 

Bekir Kumbul 

Antalya 

Üye 

Mustafa Karslıoğlu 

Bolu 

Üye 

Erol Karan 

Karabük 

(Muhalifim) 

Üye 

Memduh Büyükkılıç 

Kayseri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 94) 
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Üye 

Mehmet Salih Katırcıoğlıı 
Niğde 

Üye 

Mehmet Yaşar Ünal 
Uşak 

(Muhalifim) 

MUHALEFET ŞERHİ 

Üye 

Ahmet Nurettin Aydın 
Siirt 

Üye 

Kazım Arslan 
Yozgat 

29.8.1996 

2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanunu'na eklenen geçici 9 uncu maddeye aşağıdaki gerekçe ile muhalifiz. 

1. Bu yasal düzenleme, Bağ-Kur mensuplarının durumunu iyileştirmekten uzaktır. 

2. Bağ-Kur mensuplarının aleyhine yeni hükümler taşımaktadır. 

3. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. 

4. Bağ-Kurluların aleyhine ve biriken paralar amacı dışında, tamamen hükümetin kaynak ya
ratma amacına kullanılacaktır ve Sosyal Güvenlik kurumlarının geçici amaçlar için kullanılmasına 
karşı olduğumuz için; bu yasal düzenlemeye muhalefet ediyoruz. 

Saygılarımızla. 

Yılmaz Ateş Bekir Kıımbul 
Ankara Antalya 

MUHALEFET ŞERHİ 
1. Görülüşen tasarı bir sigorta gelir-gider dengesini içerdiği halde hiçbir aktuaryel hesap veya 

hesap tahmini ile ilgili bilgi ve belge tasarıya eklenmemiştir. 
2. Halen sigortalı olan esnafımızın borçlandıkları basamaktan emeklilikleriyle daha yüksek 

emekli maaşı almalarını sağlamak hedefinden tasarı uzaktır. 

Tasarının asıl hedefi aktüer dengesi bozulmuş Bağ-Kur'a esnafımızdan basamak yükseltme 
adı altında bir tuzakla taze nakit para toplanmasını sağlamaktır. 

3. Bağ-Kur'un finansman açığı acil kaynak yaratacak acil müdahalelerle dengelenmeden, ak
tuaryel denge kurulmadan basamak yükseltilmesi görüntüsü altında borçlanma ile toplanacak meb
lağlar esnafımızın geleceğini teminat altına almayacak, cari giderler içinde eriyeceğinden sosyal 
güvenliklerini daha da büyük bir tehlikeye atacaktır. 

Bu nedenlerle tasarı temelsiz, aldatıcı, Bağ-Kur'u ve esnafımızı daha da güç duruma düşüre
cek içeriğiyle sakıncalı bulunduğundan, esnafımızın beklentilerine hizmet etmediği için bu yönle
riyle muhalifiz. 

Y. Selahattin Beyribey Aslan Ali Hatipoğlu 
Kars Amasya 

Mustafa Güven Karahan Dr. Mustafa Karslıoğlu 
Balıkesir Bolu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 94) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısına muhalifim. 

Bu tasan Bağ-Kurluların sorunlarını çözmeğe yönelik olmayıp kısa sürede kaynak bulmak 
amacıyla alelacele getirilen bir pansuman tedbir. Ayrıca Tarım kesimi Bağ-Kur mensuplarını da 
içermediği için eşitlik ilkesine aykındır. 

. •' . Mehmet Yaşar Ünal 
Uşak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 94) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Ça
lışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 
MADDE 1. - 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayı

lı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa aşa
ğıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 9. - Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte sigortalı olanlar, bulundukla
rı basamakları, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi 
takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ya
zılı olarak talepte bulunmak şartıyla, en fazla al
tı basamak yükseltebilirler. Yükselttikleri basa
makların primleri; her basamağın bekleme süre
sindeki prim tutarına basamak yükseltme farkla
rının ilave edilmesi ile hesaplanır. Bu tutarın ta-

" lepte bulunma süresinin başladığı tarihten itiba
ren altı ay içinde ödenmesi zorunludur. Basa
mak yükseltme tutarının tamamen veya kısmen 
ödenmesi halinde, sigortalı bu ödemenin karşı
ladığı basamağa intibak ettirilir. Basamak yük
seltme tutarları primi ödenmiş süreler olarak de
ğerlendirilmez. 

Basamak yükseltme hakkından yararlanan 
sigortalılara, basamak intibaklarının yapıldığı 
tarihten itibaren üç yıl sonra 35 inci madde hü
kümlerine göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

Basamak yükseltme talebinde bulunan si
gortalının, basamak yükseltme priminin bir kıs
mını veya tamamını süresi içinde ödemeden 
ölümü halinde; haksahiplcri yükselinen basa
makların prim tutarlarını ölüm tarihinden itiba
ren altı ay içinde ödeyebilirler. Bu tutarın tama
men veya kısmen ödenmesi halinde birinci fıkra 
hükümleri uygulanır." 

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL 
İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Ça
lışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 
MADDE 1.-2.9.1971 tarihli ve 1479 sayı

lı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa aşa
ğıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 9. - Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte sigortalı olanlar, bulundukla
rı basamakları, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi 
takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ya
zılı olarak talepte bulunmak şartıyla, en fazla 
oniki basamak yükseltebilirler. Yükselttikleri 
basamakların primleri; her basamağın bekleme 
süresindeki prim tutarına basamak yükseltme 
farklarının ilave edilmesi ile hesaplanır. Bu tuta
rın talepte bulunma süresinin başladığı tarihten 
itibaren altı ay içinde ödenmesi zorunludur. Ba
samak yükseltme tutarının tamamen veya kıs
men ödenmesi halinde, sigortalı bu ödemenin 
karşıladığı basamağa intibak ettirilir. Basamak 
yükseltme tutarları primi ödenmiş süreler olarak 
değerlendirilmez. 

Basamak yükseltme hakkından yararlanan 
sigortalılara, basamak intibaklarının yapıldığı 
tarihten itibaren üç yıl sonra 35 inci madde hü
kümlerine göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

Basamak yükseltme talebinde bulunan si
gortalının, basamak yükseltme priminin bir kıs
mını veya tamamını süresi içinde ödemeden 
ölümü halinde; haksahipleri yükselinen basa
makların prim tutarlarını ölüm tarihinden itiba
ren altı ay içinde ödeyebilirler. Bu tutarın tama
men veya kısmen ödenmesi halinde birinci fıkra 
hükümleri uygulanır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 94) 



(Hükümetin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun hükümleri yayı
mını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe 
girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
Prof. Dr. T. Çiller 

Devlet Bakanı 
N. Ercan 

Devlet Bakanı 
/. Saygın 

Devlet Bakanı 
N. Kurt 

Devlet Bakanı 
N. K. Zeybek 

Devlet Bakanı 
M. S. Ensarioğlu 

Devlet Bakanı 
B. Aksoy 

Devlet Bakanı 
H. U. Söylemez 
Devlet Bakanı 

A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

D. Şeker 
Adalet Bakanı 

Ş. Kazan 
İçişleri Bakanı 

M. Ağar 
Millî Eğitim Bakanı 
Prof Dr. M. Sağlam 

Sağlık Bakanı 
Y. Aktıına 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. Demirci 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Y. Erez 

Kültür Bakanı 
/. Kahraman 

Orman Bakanı 

- 7 -
(Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi, Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi, 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
F. Adak 

Devlet Bakanı 
Doç. Dr. A. Gül 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. S. Tekir 
Devlet Bakanı 

M. Altınsoy 
Devlet Bakanı 

L. Esengün 
Devlet Bakanı 

A. C. Tunç 
Devlet Bakanı 

G. Dağdaş 
Devlet Bakanı 
T. R. Güneri 

Devlet Bakanı 
Prof Dr. S. Günbey 

Devlet Bakanı 
Dr. A. Demircan 

Millî Savunma Bakanı 
T. Tayan 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. A. Şener 

Bay. ve İskân Bakanı 
C. Ayhan 

Ulaştırma Bakanı 
Ö. Barutçu 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
N. Çelik 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. R. Kutan 

Turizm Bakanı 
B. Yücel 

Çevre Bakanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 94) 




