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UTANAK ÖZETİ I. — GEÇEN 

Danışma Meclisi Başkanlığınca düzenlenen Özel T 
Gündeme göre, Yurt dışındaki Dışişleri Temsilcileri
mize Ermeni teröristler tarafından yapılan hunhar
ca saldırılar ve alınması gereken tedbirler konusun
da üyeler ve Dışişleri Bakanı tarafından konuşmalar J 
yapıldı I 

Danışma Meclisi üyelerinin bu konudaki görüş
lerinin ve duygularının Dünya kamuoyuna ve özel- I 
likle Dünyla parlamentolarına iletilmek üzere bir me
tin haline getirilmesine dair Mehmet Hazer ve arka-

Tasarılar 
1. —- 14 Temmuz 1964 Tarihli ve 500 sayılı Kıb- I 

rı's'a Gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının 
Aylı'k ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin 
Baş'ka Giderleri Hakkında Kanunun 1 inci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Ha'kkında Ka
nun Tasarısı. (1/411) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.5:1982) (Bütçe - Plan Komisyonuna : 6.5.1982) 

2. — 1.4.1973 Tarihli ve 2133 sayılı Devlet Kitap
ları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 2 nci 
Maddesine 7380 sayılı Kanunla Eklenen ve 1733 sa
yılı Kanunla Değiştirilen ikinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı. (1/412) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 5.5.1982) (Millî Eğitim (Esas) ve Bütçe -
Plan Komisyonlarına : 6.5.1982) 

3. — İnönü Üniversitesi 1980 Yılı Kesinhesap Ka- I 
nun Tasarısı. (1/413) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.1982) 
(D. M. Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyo
nuna : 7.5.1982) 

4. — Bursa Üniversitesi 1980 Malî Yılı Kesinhe
sap Kanun Tasarısı. (1/414) (Baş'kanlığa geliş tarihi : 
5.5.1982) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay 
Komisyonuna: 7.5.1982) 

5. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 1980 Malî | 
Yılı Kesinihesap Kanun Tasarısı. (1/415) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 5.5.1982) (D. M. Hesaplarını inceleme 
ve Sayıştay Komisyonuna : 7.5.1982) 

6. — Kayseri Üniversitesi 1980 Malî Yılı Kesin
hesap Kanun Tasarısı. (1/416) (Başkanlığa geliş ta- | 
rihi : 5.5.1982) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve Sa- I 
yıştay Komisyonuna : 7.5.1982) 

7. — Boğaziçi Üniversitesi 1979 Malî Yılı Kesin
hesap Kanun Tasarısı. (1/420) (Başkanlığa geliş ta- | 

daşlarının önergesinin Başkanlık Divanınca incelene
ceği bildirildi. 

10 Mayıs 1982 Pazartesi günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 17.25'te son verildi. 

M. Vefik KÎTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekili 
Evliya PARLAK Kamer GENÇ 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Mehmet PAMAK 

Kâtip Üye 

rihi : 5.5.1982) (O. M. Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna : 7.5.1982) 

•8, — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1979 
Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı. (1/418) (Bay-
kanlığa geliş tarihi : 5.5.1982) (D. M. Hesaplarını 
inceleme ve Sayıştay Komisyonuna : 7.5.1982) 

9. — Ondo'kuz Mayıs Üniversitesi 1978 Malî Yılı 
Kesinhesap 'Kanun Tasarısı. (1/419) (Baş'kanlığa ge
liş tarihi : 5.5.1982) {D. M. Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonuna : 7.5.1982) 

10. — An'kara Üniversitesi 197°- Malî Yılı Kesin
hesap Kanun Tasarısı. (1/417) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 5.5.1982) (D. M. Hesaplarını inceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna : 7.5.1982) 

11. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1979 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı. 
(1 /422) (Baş'kanlığa geliş tarihi : 5.5.1982) (D. M. He
saplarını inceleme ve Sayıştay Komisyonuna : 
7.5.1982) 

12. — Orman Genel Müdürlüğü 1978 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanun Tasarısı. (1/423) (Baş'kanlığa ge
liş tarihi : 5.5.1982) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonuna : 7.5.1982) 

13. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Ka
nunu Tasarısı. (1/424) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.5.1982) (Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri (Esas? 
"e Bütçe - Plan komisyonlarına : 7.5.1982) 

Teklifler 
.4. — Danışma Meclisi Üyesi Nuri özgSkfcr \c 

16 arkadaşının, 5.11.1980 tarih ve 2334 No. lu «Mil
lî Güvenlik Konseyi Genel 'Sekreterliğinde Görev
lendirilecek Uzman Personele Yapılacak Ödemelere 
Dair Kanun» un Adı ile Bazı Maddelerinin Değiş

il. — GELEN KAĞITLAR 
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tirilmesi Hakkında Kanun Teklifi. (2/38) (Başkan
lığa geliş tarihi : 6.4.1982) (Bütçe - Plan Komisyo
nuna : 7.5.1982) 

15. — Danışma Meclisi Üyesi Mustafa Alpdiin-
dar ve 19 arkadaşının, 5434 sayılı TC Emeldi San
dığı Kanunununa 8.7.1971 tarih ve 1425 sayılı Ka
nunla Eklenen 1.6.1976 tarih ve 2013 ve 28.4.1982 
tarih ve 2665 sayılı Kanunlarla Değişik Ek 6 ncı 
Maddenin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi. 
(2/39) (Başkanlığa gelir tarihi : 6.5.1982) (Bütçe -
Plan Komisyonuna : 7.5.1982) 

Raporlar 
16. — Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır 

Kapılarında Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hak

kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, 
imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma, Malî İşler ve 
Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri komisyonları 
raporları. (1/15) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 
3.5.1982) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 6.5.1982) 

17. — Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Sosyalist 
Arap Halk Cemahiriyesi Arasında Ortak Holding 
Şirketi Kurulması Hakkındaki Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Malî işler ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonları raporları. (1/134) (Raporun 
Başkanlığa geliş tarihi : 5.5.1982) (S. Sayısı : 122) 
(Dağıtma tarihi : 7.5.1982) 

*>•<* 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTtP ÜYELER : İmren Aykut, İEvüya PARLAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisimizin 92 nci Birleşimini açıyorum. 

IIL — YOKLAMA 

IBAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
i(Ydklama yapıldı) 

(BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNULARI 

/. — Salih înal'ın, çeşitli bakanlıklar ve bunlara 
bağlı taşra kuruluşlarında çalışan personel kadrola
rının yetersizliği ile görev gereği verilen yan ödeme
ler ve özel hizmet tfizminatlarının verilmesindeki den
gesizlik ve bu sorunların çözümlenmesi yönünde Ma
liye Bakanlığınca ne gibi hazırlıklar yapıldığı konu
sunda gündem dışı konuşması. 

IBAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın înal'ın, gün
dem dışı söz isteği var, okutuyorum, 

Danışma Mecl'isi Başkanlığına 
Çeşitli Bakanlıklar ve 'bunlara bağlı taşra kuru

luşlarında çalışan personelin kadrolarının yetersizli
ği (tıkaniklığı) ile, görev gereği verilen yan ödeme

ler ve özel hizmet ıtazminaülarınTn, çıkarılan kararna
me gdreğince verilmesindeki dengesizliği ve Türki
ye çapında Devlet personeli arasında doğan huzur
suzluğu belirtmek ve bu konulara a'it sorunların, Ma
liye Bakanlığınca çözümlenmesi yönünde ne gilbi 
hazırlıklar yapılmakta olduğunu kamuya yansıtmak 
ve Meclisimizde oevaplandırmıayı temin etmek ama
cıyla 6.5.1982 Perşembe günü gündem dışı bir ko
nuşma yapmak istiyorum. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 
Salah İNAL 

BAŞKAN — Buyurun Sayın inal, 
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ıSALİH İNAL — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin değerli üyeleri; 

IBugün yapacağım gündem dışı konuşmamda, ba
kanlıklar bünyesindeki kadro tıkanıklıklarına ve bu 
tıkanıklıklar nedeniyle ortaya çıkan sorunlara ve ba
zı çözüm yollarına değinmek istiyorum. 

Arkadaşlar^ 
Hepinizin malumu olduğu veçhile, her nimet bir 

külfet karşılığıdır. Bu nedenle kamu sektöründe ça
lışan personel kendisine tevdi edilen görevlerin ifası 
karşılığı olarak maaş, ücret almakta ve ayrıca göre
vin özelliği itibariyle değişik yan ödemeler ve özel 
hizmet tazminatlarıyla, değişik nitelikteki sosyal içe
rikli yardımlarla tatmin edilmektedir. 

Çeşitli 'bakanlıklarla 've bunlara bağlı olan taşra 
'kuruluşlarında çalışan personelin bir bölümüne 
15.:2.'198'2 gün ve 17 606 sayılı Resmî Gazetede yayın
lanan 2595 sayılı Kanunla bahşedilen ek gösterge
ler ile 28.2.1982 gün ve 17 619 sayılı mükerrer Res
mî Gazetede yayınlanan 8/4287 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararıyla iş güçlüğü,, iş riski, teminindeki güç
lük zammı ve malî sorumluluk tazminatı gibi yan 
ödemeler ile özel hizmet tazminatı verilmek suretiyle 
maddî yönden oldukça tatimin edilme olanağı yara
tılmıştır.! 

İBu duruimi, bilhassa ülkemizde mevcut olan tek
nik eleman ile sağlık personeli potansiyelini gereği 
gibi değerlendirmeye imkân yaratması ve gerçek bir 
itici güç oluşturmak ve bu ,gücü geliştirmek bakı
mından büyük bir değer taşımaktadır. Bu itibarla 
bunu takdir duygularıyla belirtmek isterim, Ancak, 
ilgili personele 'Verilmesi öngörülen yan ödemeler 
ile özel hizmet tazminatlarının tespitinde nazarı iti
bara alınan kriterlerin pek gerçekçi olmaması, bir
çok teknik, idarî veya yardımcı personelin müktese
bi ıdalha yüksek bir derece olmasına rağmen, üze
rinde daha düşük bir kadronun bulunması nedeniy
le mevzubahis ek gösterge ve yan ödemeler ile, özel 
'hizmıet tazminatlarından gereği gibi yararlanılama
ması, buna bir örnek vermek gerekirse; ek gösterge 
yönünden müktesebi l'in 4'ünde ve 2'riin l'inde ol
masına rağmen, üzerinde 4 üncü veya 5 inci derece
den bir kadro builunan bir eleman, 1 inci dereceye 
ait ek göstergeyi alması gerekirken;; ancak sembo
lik olarak üzerindeki kadro olan 4 veya 5 inci de
receye ait göstergeyi alabilmektedir. Bu durum, o 
kişi için bizatihi maddî bir kayıptır. Yaptığı hizmet 
karşılığı, müktesebinin karşılığı olan ek göstergeyi 
alması şarttır,, 

Üzerlerinde düştük kadrolar bulunan bîr kısım ele
manların da yatay terlilerinde son kademe'ye gelmiş 
olup, kısaca kadrosuzluk nedeniyle bir üst dereceye 
dikeyine terfi edememeleri gibi nedenler, ülke düze
yinde kamu personelin de bünyesel bazı önemli hu
zursuzlukların doğmasına neden olmaktadır. Bu söz
lerim hayal değil, hakikatin ta kendisidir. 

İBu itibarla bu sorunları biraz daha etraflı bir şe
kilde açıklayabilmek üzere, örnek alarak; uzun yıl
lar bünyesinde çalıştığım ve yapısını yakinen tanıdı
ğım ve bildiğim Tarım ve Orman Bakanlığındaki 
kadro tıkanıklığı ve yan Ödemeleriyle, özel hizmet 
tazminatlarının verilmesi yönündeki güçlükleri be
lirtmekle yetineceğim. Böylece değişik boyutlarıyla 
diğer bakanlıklar ve bunların taşra kuruluşlarında da 
mevcut olan bu yöndeki sorunlarını bir ölçüde dile 
getirmiş olacağıma 'inanıyorum'. Sorunları şöylece 
sıralamaya çalışacağım: 

Teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında bulunan ve 
mesleğe yeni giren bir personel genel olarak 8 inci 
dereceden göreve başladığı halde, bugün için Tarım 
ve Orman Bakanlığının çeşitli genel müdürlüklerinin 
bünyesinde ve mesela Tarım - Orman ve Veteriner 
Teşkilatımda müktesepleri 1, 2, 3 veya 4 üncü dere
celerde ve hatta bunların son kademelerinde bulun
duğu halde1, üzerlerindeki kadro unvanları ve dere
celeri mükteseplerinin çok aşağısında olduğundan bu 
gibi bir çok personel terfi edememekte, ek gösterge
ler, yanödemeler ve özel hizmet tazminatlarından 
da gereği gibi yararlanamamaktadırlar. İçlerinde 
doktora ve mastır yapmış olan ve miktarı kü
çümsenemeyecek olan bir kısım teknik ve sağlık 
personelinin üzerinde halen 10, 9 veya 8 inci derece
deki kadrolar bulunmaktadır. Bu durum, bu perso
nelin emsallerine göre yanödemeler, özel hizmet taz
minatı ve ek göstergelerden gereği gibi yararlanama-
malarına neden olduğundan, belirtilen elemanlar üze
rinde büyük huzursuzluğa ve psikolojik depresyona 
neden olmaktadır. 

Yine, üzerindeki kadronun son kademesine gel
miş olup, hak ettiği halde kadrosuzluk nedeniyle da
ha üst derecelere terfi edemeyip, bu son kademede 
birkaç yıl bekleyen idarî ve yardımcı hizmetler sını
fındaki personelin üzüntüsü de had safhadadır. 

Bu düşük kadrolarda bulunmak, yukarıda belirt
meye çalıştığım hususlar yönünden bu personeli mad
dî yönden mutazarrır etmekte ve dolayısıyla Devlet 
mekanizmasında çalışan bu gibi personelde ve ailesi 
ortamında büyük huzursuzlukların doğmasına se
bep olmaktadır. 
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Halen çalışmakta olan elemanların bu kadro ti- I 
kanıklığının doğurduğu sorunlar yanında bir de çe
şitli nedenlerle ayrılmış olan personelin görevinin 
yaptırılmasında büyük güçlükler doğmaktadır. Şöy
le ki : 

Çeşitli nedenlerle bir elemandan kadro boşalıyor, 
bu kadroya hiç bir suretle yeni bir eleman tayin edi-
lemeyip, mevzubahis kadro geri çekiliyor. Bu defa, 
bu kadrodaki elemanın yapageldiği görevi kim yapa
caktır?.. Bu görev ya aynı kuruluştaki diğer bir ele
mana maddî karşılıksız direkt görev olarak veriliyor 
veya bu mümkün olmadığı takdirde, geçmişin kötü 
politikasından miras olarak kalan uygulama gereği, 
bürolarda bu görevleri yapmak üzere daimî veya ge
çici işçi statüsündeki elemanların çalıştırılması zaru
retiyle karşı karşıya kalınıyor. Bu defa aynı kuruluş
ta bir taraftan büroda bir büro personeli olarak ça- I 
lışan işçi statüsündeki personel ile 657 sayılı Kanuna I 
göre memur statüsünde çalışan elemanlar arasında I 
maddî ve manevî olanaklardaki farklılıklar yönünden, I 
diğer taraftan daimî veya geçici işçi statüsünde çalışan 
elemanlardan bir kısmının büroda, bir kısmının da I 
dışarıda daha güç koşullar içinde çalışmalarından I 
doğan fark nedeniyle de, işçi statüsündeki personel I 
arasında gizli veya açık birtakım huzursuzluklar doğ
maktadır. I 

Şimdi, Maliye Bakanlığımıza sorarım : Bu bir ta- I 
sarruf, enflasyona karşı tedbir midir? Sözde kadrolar 
verilmiyor, 657 sayılı Kanun kapsamından ayrılan I 
elemanların yerine yeni eleman alınıp çalıştırılmıyor. I 
Tekrar ediyorum; sözüm ona kadrolar ve dolayısıyla I 
harcamalar yönünden tasarruf sağlanıyor. I 

Arkadaşlar, rica ederim, tasarruf bunun neresin- I 
dedir?.. Bu belirttiğim sorun, son durum bir zam- I 
retin gereği olarak hemen hemen bütün bakanlıklar I 
ile bunların taşra kuruluşlarında halen uygulanagel- I 
mektedir. I 

Kısaca, 657 sayılı Kanunun bahşettiği kadrolarda I 
eleman çalıştırılmıyor. Bu defa, bunun yerine zaru- I 
ret gereği daimî veya geçici işçi statüsündeki eleman- I 
Iar devreye sokuluyor. Tasarruf diye bir şey mevzu- I 
bahis değildir. I 

Üretimin artırılması amacıyla gerekli olan çalış- I 
malarda değerlendirilmesi icabeden daimî veya ge- I 
cici işçi statüsündeki elemanları büroda değil, üre- I 
tim alanında çalıştırmak öngörülmeli ve eksik kadro- I 
lar tamamlanmalıdır. Hükümetimiz önemi küçümse- I 
nemeyecek olan bu soruna bir an evvel çözüm getir- I 
melidir, I 
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Genel îdare Hizmetler sınıfında bulunan ve fakat 
orijini itibariyle, bizatihi teknik eleman olup, teknik 
ve idarî hizmetleri tek veya birlikte yürüten daire 
başkanı, müdür, müdür yardımcısı, uzman, daire baş
kan yardımcısı gibi personelin ek göstergeleri yanla
rında çalışan ve hatta tezkiyesini verdiği teknik per
sonelden daha düşük olduğu için, bu durum hiyerar
şide huzursuzluk yaratmaktadır 

Yine, Genel İdarî Hizmetler sınıfında bulunan, 
orijini teknik hizmet olan bütün personele madde 13 
ile eklenen özel hizmet tazminatı da yanlarında ça
lışan teknik personelden az olduğu için, yukarıdaki 
maddede belirtilen mahzur bulunmaktadır. Genel 
Müdürlük merkez ve taşra kuruluşlarında bulunan 
ve orijini teknik hizmetler olup, müdür, uzman, mü
dür yardımcısı, başuzman, şube müdürü ve benzerî 
gibi Genel tdarî Hizmetler sınıfında bulunan teknik 
personel halen hiç özel hizmet tazminatı alamamakta 
ve ek göstergeleri de ya çok düşük veya hiç bulun
mamaktadır. Bu durumun da düzeltilmesi suretiyle, 
elemanlar arasındaki huzursuzlukların ortadan kal
dırılması mümkün görülmektedir. 

Orman Bölge Başmüdürlüklerine •% 15 tazminat 
verilirken, başmüdür yardımcılarına verilememekte; 
keza kısım müdürlerine % 5 verilirken, kadrosu 4 
ve daha düşük olan kısım müdürlerine ise, özel hiz
met tazminatı verilmemekte, buna mukabil mahi
yetinde çalışan teknik elemanlar % 10 özel hizmet 
tazminatı almaktadırlar. Orman İşletme Müdürleri, 
bölge şefleri, grup müdürleri, saymanlar, muhasebe
ci, hesap kontrolörü kadroları Genel İdarî Hizmet
ler sınıfında yer aldığından, bu kadrolarda bulunan 
elemanlara da özel hizmet tazminatı verilmemekte
dir. Ancak kadroları Teknik Hizmetler sınıfında ise, 
bu haktan yararlanmaktadırlar. 

Yine, 8/4287 sayılı Kararnameye göre, Teknik 
Hizmetler sınıfında olan lise dengi meslek okulu me
zunu ziraat teknisyenlerine özel hizmet tazminatı % 
2 olarak verildiği halde, eşdeğer tahsil gören ve aynı 
hizmeti yürüten Sağlık Hizmetleri sınıfında yer alan 
hayvan sağlığı memurlarına ise, bu tazminatın % 5 
olarak verilmesi öngörülmüştür. 

Bu durum ziraat teknisyenlerini mağdur etmekle 
beraber, manen de büyük bir üzüntüye sevk etmek
tedir. Bu farklılıklar ve aksaklıklar 1 Mart 1982 ta
rihi itibariyle bir an önce giderilmelidir; zira buna 
zaruret vardır. 

, Açıklamasına çalıştığım sorunların çözümü ama
cıyla, yeni bir ek kararname oluşturmak suretiyle be-
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ürtilen sorunlara çözüm getirmek üzere, bu kararna
meye yan ödeme kararnamesinde olduğu gibi, «Ge
nel İdarî Hizmetler sınıfında çalışan teknik eleman
lara kadroları Genel îdarî veya Yardımcı Hizmetler 
sınıfına dahil edilmiş olsalar bile, bu tazminatlar 
ödenir.» ibaresinin konulması ve ayrıca kamu per
soneline verilen birçok hakların üzerindeki kadro de
recesi değil, müktesebinin esas alınması hususu be
nimsenmelidir. Bu takdirde birçok darboğazlar ge
çilmiş olacaktır. 

Kadro Kanunu çıkıncaya kadar Maliye Bakanlı
ğına düşük derecedeki kadroların iade edilmesi ve 
bunların yerine yasalar ile yükselebilecekleri kadrola
rın verilmesi suretiyle, kadrosuzluk nedeniyle terfi 
edemeyen personelin huzursuzluğu giderilmiş olacak
tır. 

Ülkemizin kalkınmada öncelikli yörelerinde bu
lunan, orijini teknik hizmet olan idareci personele 
de kalkınmada öncelikli yöre zammının verilmesi sağ
lanmalıdır. Keza, fazla mesai yapan personel ile bir
likte çalışan ve onları kontrol ve murakabe eden yö
neticilere de bu haktan yararlanma imkânı sağlan
malıdır. 

Bir de şöyle bir konu var; giyim - kuşam yardı
mı konusu. Buna da kısaca değinmek isterim. 

Giyim - kuşam yardımı Devlet memurlarına deği
şik miktarlarda yapılmaktadır. Bu giyim - kuşam 
yardımı nakdî olarak değişik düzeyde verilebilmeli
dir. idarî kademedeki sorumlular da bundan yarar
lanmalıdır. Zira bir müessese veya kuruluş müdürüy
le, bu ortamdaki çalışmaları arazide yakinen takip 
eden bakanlık teşkilatı yetkilileri de uygulamalara, 
diğer teknik, idarî ve yardımcı personel ile birlikte 
iştirak etmektedirler. Bu nedenlerle, belirtmeye ça
lıştığım elemanlar da giyim - kuşam yardımından ya
rarlanmalıdırlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Danışma Meclisinden geri çekilmiş olan Kadro 

Kanunu üzerinde Hükümetçe gerekli revizyonların 
yapıldığı şu sıralarda, bu konuşmamda belirtmeye 
çalıştığım sorunların da gözönüne alınmak suretiyle, 
eksiksiz olarak çözüme ulaştırılmasının gerekli oldu
ğuna inanıyorum. 

Tarım ve Orman Bakanlığı ile diğer bakanlıkların 
bünyesindeki reorganizasyonların uygulanmasına ve 
kadro tıkanıklıklarının giderlmesine olanak sağlamak 
üzere, mutlak ihtiyaç duyularak Maliye Bakanlığın
dan talep edilen kadroların biran evvel tam olarak 
verilmesi gereklidir. IBunun gereği gibi sağlanması 

halinde, çalışmalarda ve üretimin artırılması yönün
de büyük bir mesafe katedilecektir. Bu inançla meş
buyum. 

Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 
Konuşmama burada son verirken, dile getirme

ye çalıştığım önemli bir konuyu dinlemek zahmetin
de bulunduğunuz için hepinize teşekkür eder, en de
rin saygılarımı arz ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnal. 

2. — Türe Turçbay'ın, 10 Mayıs 1982 günü başla
yacak olan «Sakatlar haftası» konusunda gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sayın Tunçbay'ın gündem dışı söz isteği yar, oku

tuyorum. 
Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 

10 Mayıs 1982 günü başlayacak olan «Sakatlar 
haftası) dolayısıyla gündem dışı bir konuşma yap
mak istiyorum. 

Konuşmamı, 10 Mayıs 1982 Pazartesi günkü Bir
leşimde yapmama izinlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Türe TONÇBAY 

BAŞKAN — IBuyurun Sayın Tunçbay. 
TÜRE TUNOBAY — ,Saym Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 
Sakatlarla ilgili bu önemli günde, çok önem ver

diğim bu konuda bana konuşma fırsatı verdiğiniz 
için, Sayın Başkan ve Danışma Meclisinin sayın üye
lerini saygıyla selamlarım. 

İnsanların yaşamlarını mutlu sürdürebilmelerin
de en büyük etken, başkalarının yardımına ve korun
masına gereksinim duymadan, kendi güç ve yetenek
lerine güvenerek çalışabilmesidir. Bu durumda kişi 
benliğini ve özgürlüğünü koruyabilir. 

Atalarımızın da söylediği gibi, «İnsan zaman za
man sahip olduğu bir değeri ancak kaybettiğinde 
anlar.» Sağlık da bu değerler arasında düşünülebile
cek, insanın en önemli varlıklarından biridir. 

Kuşkusuz toplumumuzu oluşturan bireylerin sağ
lıklı olması en büyük dileğimizdir. Ancak biliyoruz ki, 
toplumsal yaşantımızın en önemli bir konusu, «Kişinin 
fiziksel ve düşünsel yeteneklerini yeterince sürdüreme-
mesi» olarak tanımlanan sakatlıktır. Kişinin sakatlığı 
sosyal ve ekonomik yaşantısında yetersizliğe veya güç
süzlüğe yola açan bir nedendir. Kişinin normal aktivi-
tesini kısıtlar ve engeller. Oysa çağdaş anlayış ilkeleri
ne göre, toplumda sakat kişi sağlamlardan ayrı düşü
nülemez. 

- , 338 — 
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Toplumumuz kadın, erkek, yaşlı, çocuk gibi fizik
sel ve düşünsel düzeyleri eşit olmayan bireylerden 
oluşmaktadır. Devletimizde bu kişiler arasında eşitli
ği oluşturma ilkelerini benimseyen, sosyal devlet on-
layışı içinde sosyal bir düzen oluşturma görevini yap
maktadır. 

Güçsüz ve sakat olanların sorunlarını kişisel yar
dımlarla çözümlemeye eğilimli, bunu seven ve hatta 
görev bilen kültür gelenekleri bulunan bir millet ol
mamıza karşın Devlet, bu kişilere eğitim ve çalışma 
olanakları tanıyarak üretime katkıda bulunmalarını 
ve içinde yaşadıkları toplumun haklarından diğer ki
şiler gibi yararlanmalarını sağlamaya çalışmaktadır. 

Unutmayalım ki; sakat kişilerin çalışmaları ve 
üretime katılmaları, hem hakları hem de görevleri
dir. «Çalışma hakları vardır», diyoruz; çünkü çalı
şarak çevresine kendisini kabul ettirecek ve toplum 
içinde güven kazanacaktır. Kuracağı yuvasına ve ço
cuğuna bu duygularını yansıtacak ve onların da sağ
lıklı bir vatandaş olmalarını sağlayacaktır. §u halde, 
çalışarak bu duyguları kazanacaktır, bu da onun 
hakkıdır. 

«Çalışmak görevidir.» diyoruz; toplumda görev 
almak için kendisini hazırlayacak, yetiştirecek ve bir 
meslek sahibi olacaktır. Eğer bunu görev olarak gör
mezse, üretim ve ekonomiye katkısı olamayacağı gi
bi, Devletten de yardım alacak ve onunla geçimini 
sağlayacaktır., 

Şu halde; sakat kişiler de fiziksel güçleri oranında 
topluma katkıda bulunmalıdırlar ve bu da onların 
görevidir. 

Kuşkusuz, en verimli insangücü eğitilmiş insan-
gücüdür. Bu kişilerin, eğitim başta olmak üzere, 
sorunlarının başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz: 

1. Eğitim. 
2. Çalışma olanakları. 
3. Sosyal güvenlikleri. 
4. [Sağlıkları. 

1. Eğitim: 
Anayasamızın 50 inci maddeside; «Ilköğrenim, 

kız ve erkek bütün vatandaşlar için mecburidir» den
mektedir. 

Ayrıca, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunun
da ise, «Çocuk sakatların eğitilmesi ve özel bir özen 
gösterilmesi» belirtilmektedir. Bu konuda olumlu bir 
biçimde hazırlanmış kanun ve yönetmeliklerin an
cak sınırlı olarak uygulanabildiğini görüyoruz. Oysa, 
IMillî iEğitim Bakanlığımızın planladığı eğitim prog
ramında, küçük bir örnek olan, Temel Eğitim ve Or

taöğretim Parasız Yatılılık, Bursluluk ve Diğer Sos
yal Yardımlar Kanunu Tasarısını kısa bir süre önce 
Genel Kurulumuzda büyük bir takdir ve övgüyle 
onaylamıştık. Bu Kanun Tasarısının büyük özel
liğinden biri de, bu öğrencilerin mecburi hizmet, taz
minat ve geri ödemeyle yükümlü tutulmalarıydı. Gö
rüldüğü gibi, Devletimiz hiçbir karşılık beklemeden 
toplumumuza eğitilmiş insan kazandırmayı amaçla
mıştır. Ayrıca, sosyal devlet anlayışının güzel bir ör
neği ve kanıtıdır. 

Bu inanç içinde, özel eğitim gerektiren bu sakat 
çocuklarımızın da ciddî bir biçimde ele alınacağını 
ve toplumumuza kazandırılacağını ümit etmekteyim. 

2. Çalışma olanakları: 
Bu konuda sakatlara sağlanan imkânlar çok kısıt

lıdır. Sakatların Devlet memurluğuna alınmaları 
657 sayılı Yasada belirlenmiş ve ileri derecede sınır
lanmıştır. İşyerlerinde çalışmaları, 1475 sayılı İş Ka
nunun 25 inci maddesine göre, işverenler işyerlerin
de sakat kimseyle, eski hükümlü çalıştırmak, bun
lara, meslek, beden ve ruh durumlarına göre iş ver
mek zorundadırlar. Yüz işçi çalıştıran yerlerde iki 
sakat ve hükümlü çalıştırmaları gerekir; ancak bilin
diği gibi, bu da gerçekleşememekte ve kontrol altın
da bulundurulamamaktadır. Bunun, sakatlar arasın
da dağılımı da başlıbaşına bir sorundur. Sakatların 
serbest meslekteki başarıları ise, fiziksel yetersizlik
leri nedeniyle kısıtlı olacaktır. 

Sakatların çalışma konusu, Uluslararası Sakatlar 
Yılı nedeniyle, kamunun her kesiminde ele alınma
ya çalışılmıştır. P.T.T. İdaresi bu konuya büyük bir 
duyarlılıkla eğilmiş ve hatta zarfların üzerine slogan 
damgalar basmıştır. Bunlardan birkaç örnek verme
den geçemeyeceğim: 

«Sakat eğitiniz ve çalıştırınız.» 
«Sakatı, acıyarak değil, iş vererek koruyunuz.» 
«Sakatı, tüketici değil, üretici yapınız.» 
«Sakat olmak değil, sakatı güçsüz ve işsiz bırak

mak suçtur.» gibi. 
3. Sakatların sosyal güvenliği. 
Bu durumdakilere, yine Devletimizin elini uza

tıp sosyal güvenlik çerçevesi içinde, kişilerin yaşam
larını güven altına almak, hak ve özgürlüklerini baş
ka kimselere bağımlı olmadan koruyabilmelerini sağ
lamak çabası içindedir. 

Bu konuyla ilgili; 
.1 . 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunuyla 15 fiilî 

hizmet yılı bulunanların istekleri üzerine emekli ola
bilecekleri;! 
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2. 65 yaşını doldurmadığı halde, başkasının yar
dımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek dere
cede malullere aylık bağlanması; 

3. 193 sayılı Gelir Vergisi Yasasının 23 üncü 
maddesine göre vergi indiriminden yararlanabilmele
ri; 

4. S. S. K., Kızılay ve Yardım Sevenler Derne
ğinin de yardımlarını artırmalarının sağlanması. 

4. ISağlık sorunları : 
Sakatlığa yol açan nedenler şöyle özetlendirile-

bilir: 
Doğuştan olan sakatlıklar; ki bunlar genellikle 

yakın akraba evliliklerinden veya hastalıklardan olu
şur.. 

Sonradan kazanılan sakatlıklar; ki bunlar da ka
zalar, hastalıklar, doğal ve sosyal değişiklikler sonu
cu olabilir. 

'Bu konularda hekimlerin yakın ilgisi önem taşır. 
Ülkemizde 4 veya 4,5 milyona yakın sakat bulun
duğu bildirilmiştir. 'Bunlara yardımcı olabilecek re
habilitasyon merkezleri yeterli değildir. 

ıBu konuda öneriler ve alınması gerekli önlem
ler: 

Sosyal devlet anlayışı, yoksulların, güçsüzlerin ve 
yaşlıların özel surette korunmalarını gerekli kılmak
tadır. 

Bu nedenle; 
1. Eğitim olanaklarının, Sayın Devlet Başkanı

mızın da belirttiği gibi, her ilde geniş oranda sağlan
ması; 

, 2. Millî Eğitim Bakanlığının bu konuya özen 
göstermesi; 

3. 1475 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde be
lirtilen % 2 oranında işe alınma oranının yükseltil
mesi ve de bu durumun ciddî denetiminin Devletçe 
yapılması; 

4. Hükümetimizin konuya içtenlikle eğilerek, 
sakatların Devlet memurluğuna alınmaları için, 657 
sayılı Kanunda getirdiği hükmün işleyebilmesi için, 
gerekli yönetmeliğin en kısa zamanda çıkartılması
nın sağlanması; 

5., Hazırlıkları sürdürülen Beş Yıllık Planda sa
katların sorunları için, bundan önce olduğu gibi, bun
dan sonra da daha yararlı önlemlerin getirilmesi; 

6. Vergi indiriminde çalışma gücü kaybı tayi
ninin yapılması için, tam teşkilatlı hastanelerde oluş
turulan sağlık komisyonlarında sakatlığın şekliyle il
gili hekimin mutlaka komisyonda bulunmasının sağ
lanması; 

Ayrıca, kişinin saklattığının mesleğine etkisinin göz-
önünde bulundurulması : 

7. Şimdiye kadar vergi indiriminde ve istisna
sında, pekçok istismar edilmiş olması nedeniyle, kbnt-
rolların yeniden yapılması ve istismar söz konusuysa, 
karşı önlemlerin alınması gerekir. Bu görev de Dev
letin üzerine düşer. 

8. (Sakatlık dereceleri belirtilerek ve titizlikle in
celenerek, belirli yoğunlukta bulunan sakatlardan 
Devletin vergi alması sağlanmalıdır. 

9. Bu tür uygulamaların dbjektif ve değişmez 
'bir Devlöt politikası olarak değerlendirilebilmesi için, 
hazırlanmakta olan yeni Anayasada bu konuda uy
gun bir hükme yer verilmelidir. 

Özetlersek : 
Günümüzde bireyler, toplumlar ve hatta devlet

ler bir dayanışma içindedir. Bir. devlet, ekonomik ve 
sosyal yönden ayrıcalıkları olsa bile, dünya devlet
lerinden 'soyutlanamaz ve kendi kendine yetemez. 
Tıpkı bunun gibi, bir ülkede yaşayan insanların da 
topluma ve devlete gereksinimleri vardır. Devlet, ül
kesindeki vatandaşlarının eğitim, sağlık, çalışma so
runlarını inceler, planlar, çözümler. Ve fiziksel, dü
şünsel sağlıklı kişiler için devletçe alınan bu önlem
ler sakatlar için de öncelikle geçerli olmalıdır. Unut
mayalım ki, ülkemizde 4 - 4,5 milyon civarında sa
kat vardır. Devlet, onların isteklerini beklemeden, 
tüm özellik isteyen, eğitim, sağlık, çalışma ve sosyal 
güvenlik ile ilgili sorunlarına çözüm yolları arayıp, 
yine sosyal devlet anlayışı içinde çözümleyecek ve 
bu kişilerin onurlu 'bir vatandaş olduğunu hissetti
rerek topluma kazandıracak güçtedir. 

Konuşmama son verirken, bu Hafta dolayısıyla 
bana düşündüklerimi dile getirmek imkânı veren Sa
yın Başkanlığa ve beni büyük dikkat ve sabırla din
leyen sayın üyelerimize toir kez daha teşekkürlerimi 
sunuyor, sakat vatandaşlarımıza da bundan sonraki 
yaşamlarında daha mutlu günler diliyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşeflckür ederim Sayın Tunçbay. 

3. — Kamer Çenç'in, kamu harcamalarında ve
rimliliğin sağlanması konusunda gündem dışı konuş
ması., 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sayın Genc'in gündem dışı söz isteği var, okutu

yorum : 

340 — 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Kamu harcamalarında verimliliğin sağlanması ko

nusunda 10 Mayıs 1982 günü Danışma Meclisinde 
gündem dışı bir konuşma yapmak işitiyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Genç. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Geçen hafta izin alarak, temsilcisi bulunduğum 
Tunceli îline gittim. Burada gördüğüm ve özellikle 
kamu harcama ve hizmetlerinin isabetli yapılama
ması nedeniyle, vatandaşların içine düştüğü sıkıntıla
rı, 'kısmen de olsa, dile getirmek amacıyla söz almış 
bulunuyorunij 

'Bilindiği üzere, devlet gelirlerinin büyük bir kıs
mı yurdumuzun imarı için harcanmaktadır. Ancak, 
bu harcamaların isabetli olup olmadığının anlaşıla
bilmesi, elde edilen sonuçların incelenmesiyle müm
kün olmaktadır. 

Geçen hafta gezdiğim Tunceli İlinin Pertek, Maz
girt, Nazimiye, Pülümür ve Ovacı'k ilçelerinin, gerek 
nahiye merkezlerinin ve gerekse köylerinin yolları ta
mamen ulaşıma kapalı bulunmaktaydı. Yaptığımız 
araştırmalara göre, bu yolların yapılması için her se
ne Devlet, milyonlarca lira ayırmakta ve yine bir yıl 
yaz aylarında greyderler gidip toprağı bir tarafa ve
rerek, yalnız havaların yağmursuz geçtiği aylarda ya
rarlanılabilecek bir yol açılmakta ve arkasından yağ
mur ve kar yağıncada, zamanında gerekli sanat ya
pılarının yapılamaması, altyapıların yapılamaması 
sonucu, bu yollar yaya dahi yürünemeyecek derecede 
tahribata uğramakta ve ertesi yıl yeniden yaz ayla-

, rında greyderler gidip, eslkrsi gibi bir yol açmakta 
ve 'bu hal uzun yıllardan beri devam ettiğinden, bir 
yandan Devletin bu yollara ayırdığı paralar suya 
atılmışçasına heba olduğu gibi, diğer yandan da va
tandaşın yaşamında en önemli bir yere sahip olan 
ulaşım sorunu da çözülememektedir. 

Bu aksaklıkların diğer bir nedeni de, Bakanlığın, 
taşra kuruluşlarında her yıl belli bir uzunlukta yol 
yapılmasını istemesinden kaynaklanmaktadır. Bakan
lığın, «ıBu sene şu kadar kilometre yol yapacaksın», 
emrini alan taşra kuruluşu, belli yol standartlarına 
uygun yol yerine, doğal koşulların yarattığı güçlük
lerin etkisiyle de, baştansavma bir hizmet yapmak 
zorunda kalmaktadır. En iyi hizmetin, kalıcı hizmet 
olduğu kuşkusuzdur. 

! Yol konusunda ayrıca şu hususları da belirtmek 
isterim : 

Bilindiği üzere, köy yollarını YSE ve diğer yolları 
ise, Karayolları yapmaktadır. Karayolları herhangi 
bir yol ağını yapmayınca, YSE Teşkilatı da bu yolu 
yaparak, ilerideki köy yollarını yapmamak için ba
hane aramaktadır. Karayolları haritası incelendiğin
de, Tunceli'nin bazı kaza ve nahiye yolları haritada 
asfalt olarak gösterildiği halde, bugün bu yollar as
falt olmadıkları gibi, stabilize yol da değillerdir. Sa
dece, yukarıda. nahiye ve köy yollan 'konusunda izah 
ettiğim gibi, çamur deryası halindedir. Örneğin; 
Nazimiye - Dereova yoluyla, Mazgirt - Darıkent Na
hiyesi yolu ki, Darıkent nahiyesinin 32 köyü var
dır ve halen bu nahiye ve köy yolları kapalı bulun
maktadır. Bize anlatıldığına göre, bu yolun kapalı 
olması nedeniyle, geçen sene 6 kadın doğuma getiri
lirken yolda ölmüşlerdir. 21 inci asra girmek üzere 
olduğumuz bu zamanda bu olayın kamu vicdanında 
yarattığı derin üzüntü ve etki büyüktür. 

Tunceli - Pülümür, Murtuv karayolu çok önemli 
bir kara taşıt yolu ve TIR taşımacılığında çok kısa 
bir güzergâh olmasına rağmen, hâlâ asfaltlanmamış 
geçen yıllarda göz boyama kabilinde yapılan asfalt 
ise, bugün yok olmuştur. Yine, geçen sene bu yolun 
korunması amacıyla, Karayollarınca müteahhitlere 
yaptırılan istinat duvarları, yeteri kadar temel kazı-
lamaması nedeniyle, bu sene hepsi de sel sularınca 
sökülerek işe yaramaz hale getirilmiştir. Harcanan 
milyonlar suya atılmıştır, bunların sorumlusunun 
araştırılması zorunludur. 

Bu bölgelerde inşaat mevsimi 15 Haziran ve 15 
Ekim olduğu halde, idare, bu süreleri geçirdikten 
sonra işe başlamakta ve elde edilen sonuçlar da bu 
nedenle yetersiz olmaktadır. 

Müteahhitler, teknik elemanların yetersizliği ne
deniyle bu bölgelerdeki yaptıkları yapılarda büyük 
ölçüde suistimaller yapmaktadırlar. Bu sebeple yapı
lan yapılar, çok kısa zaman sonra yok olmakta ve 
Devletin parası yerine harcanmamaktadır. Artık, 
Devletin parasını yerli yerine kullanmayan, bunun 
şahsî çıkarları uğruna heba edilmesine göz yuman 
her sorumludan hesap sorulmalıdır. 

Bölgede sağlık hizmetleri yetersiz bulunmakta
dır. Halen Mazgirt ilçesinin kaza ve köy nüfusu 50 
bin olduğu halde, kazada tek bir doktor dahi bulun
mamaktadır. Sağlık ocağı ve sağlık evlerinde doktor, 
ebe ve hemşire yoktur. Kent ve ilçelerin çevresinde 
çok zengin su kaynakları olmasına rağmen, buralar-
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da içme ve kullanma suyu yök denecek derecede ye
tersiz bulunmaktadır. Ovacık ilçesinin bir tek ilkoku
lu ve ortaokulu vardır. Her sınıfta 125 öğrenci ders 
yapmaktadır. Ancak, ilçede bugün değeri 500 - 600 
milyon liraya varan ve 'küçük bir tamiratla birkaç 
okulu barındıracak büyük bir kışla binası harap ol
maya bırakılmış ve bundan yararlanamamaktadır. 
Keza, Mazgirt, Darıkent nahiyesine ya'kın, 1964 ve 
1965 yıllarında yapılan bölge yatılı okulu öğretime 
açılamamış ve halen boş ve kısmen de natamam va
ziyette durmaktadır. 

Bölgenin 'doğal ve coğrafî durumu bölge okulları
na gereksinme göstefdiği halde, okulun yıllarca öğ
retime açılamamasının nedeni anlaşılamamıştır. 

Yine, 1950 - 1951 yıllarında Ovacık ilçesinde 45 
bin dönüm arazinin sulanması için başlanılan su ka
nalı, 10 kilometre yapıldıktan sonra, o tarihten bugü
ne kadar yarım vaziyette bırakılmış ve bu araziler 
de çoraklaşmaya yüz tutmuştur. 

Burada Ovacı'k İlçesinin tabiat harikası denilebi
lecek derecede güzelliği üzerinde biraz durmak isti
yorum. Öyle bir yer düşününüz ki, 50 - 60 bin dö
nüm büyüklükte düz bir ova ve bu ovanın hemen 
yanında dik yükselen, 2 bin metre yükseklikteki Mun-
zur Dağları ile bu dağların /altından çıkan geçit ver
mez Munzur Nehiri ve bu Nehirde yetişen dünyanın 
en nefis alabalığı... Ancak, bu tabiat harikası, yol, 
elektrik ve yatırım istiyor. 

'Kanaatimizce, yıllarca ihmal edilmiş, sağ ve sol 
hükümetler zamanında personel için sürgün yeri ola
rak kabul edilmiş, yöre halkının yüzünü güldürecek 
hiç bir hizmet götürülmemiş bu ilimize, Yüce Dev
letimizin eski zamanlarda yaratılan menfi havaları 
kısa zamanda yok edebilecek birtakım hizmetler gö
türmesi ve hiç olmazsa 3 - 4 bin kişiye iş temin ede
bilecek bir yatırım yapması zorunludur. 

Bu yörelerde yapılacak yatırımlarda da, Devle
timizin, özellikle birtakım ayrıcalıklar getirerek, kre
di faizlerini düşürmesi, kredi vadelerini uzatması, 
ödemesiz devreleri uzatması ve kredi için başvurma
larda yapılması gereken müracaatlardaki formalite
leri basitleştirmesi zorunludur. 

Bu yöredeki hizmetlerin aksak kalmasının bir ne
deni de Sayın Başkanım; burada, özellikle Karayol
ları, YSE, Toprak - Su ve bu gibi yatırımcı kuruluş
ların bölgeleri Elazığ'da bulunmasındaridır. Ben, Tun
celi'den döndükten sonra Karayolları Başmüdürü ile 

görüştüm; «Efendim, hangi yol bozuksa siz bana 
söyleyin, ben gidip yapayım.» diyor. • Anlaşılıyor ki, 
bu bölge müdürleri hizmeti gerektiği yere değil, 
kendilerinin düşündükleri yere getirmektedir ve bu 
bölgelere gerektiği önemi vermemektedir. 

Konuştuğum bu hususları, bütün geri kalmış böl
gelerin müşterek problemi olduğu İnancı ile dile ge
tiriyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
4. — Ölüm cezasına hükümlü Mehmet Ali Us-

lu'ya ait 4ava dosyasının, Adalet Bakanlığına gön
derilmek üzere Başbakanlığa iadesine tdair Başbakan
lık tezkeresi. (3/225) 

'BAŞKAN — »Değerli üyeler; 
Sayım Başbakanın Ibir tezkeresi vardır, okutuyo

rum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) 4.1 .il982 .günlü 19-301/020111 sayılı ya
zımız. 

Ib) Adalet (Bakanlığının 3.5.1982 gün ve 
l,l,34.10.1981/26'407 sayılı yazısı, 

Kan gütme saikiyle adam öldürmek ve izinsiz 
silah taşımak suçlarından ölüm cezasına hükümlü 
Mehmet AH Uslu hakkındaki dava dosyası ilgi (a) 
yazımız ekinde gönderiJlmişti. 

Adalet Bakanlığının ilgi (b) yazısında, adı geçen 
hükümlünün dava dosyasının tashihi karar incele
mesi için Yargıtay C. Başsavcılığının 29.4.1982 gün 
ve 1/2567 sayılı yazı'sı ile iadesinin istendiği belirtil-
mektedÜr. 

Mehmet Ali Uslurya ait dava dosyasının Adalet 
Bakanlığına .gönderilmek üzere Başbakanlığa tevdi 
edilımesin'i arz ederim, 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

IBAŞKAN — BiÜgilerinize arz ederim. 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Federe Devleti Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında Sosyal Güven
lik Protokolünün Uygulanmaya Konmasına Dair 
Kanun Tasarısının, geri gönderilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi. (3/226) 

(BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Yine, Sayın Başbakanlığın ikinci bir tezkeresi 

vardır, okutuyorum. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına1 

İlgi : 8.74981 tarihli ve 101-790/04792 sayılı ya
zımız. 

İlgide kayıtlı yazımızla Mili Güvenlik Konseyi 
Başkanlığına sunulan ve Başkanlığınıza devredildiği 
anlaşılan, «Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Federe Devleti Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında Sosyal Gü

venlik Protokolünün Uygulamaya Konmasına Dair 
Kanun Tasarısı» nın İçtüzüğün 73 üncü maddesi 
uyarınca geri gönderilmesini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

(BAŞKAN — Bilgilerinize' arz ederim. 
Değerli üyeler; 
Gündemimizin «Kanun Tasarı ve Teklifleri» kıs

mına gelmiş bulunuyoruz. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — \Dudu Gül Hakkındaki Ölüm Cezasının Ye
rine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (3/6) (S. Sayısı : 120) (1) 

IBAŞKAN — Görüşeceğimiz, müzakere edeceği
miz Kanun, Dudu Gül Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısıdır. 

[Komisyonun ve Hükümet Temsilcisinin yerlerini 
almalarını rica ediyorum. 

Hükümet Temsilcisinin yetki belgesini okutuyo
rum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun 

tasarılarının Danışma Meclisi Genel Kurulunda gö
rüşülmesi sırasında, Bakanlığımı Kanunlar Genel Mü
dürü Kemalettin Alikâşifoğlu'nun temsil edeceğini 
saygılarımla arz ederim. 

Cevdet MENTEŞ 
Adalet Bakan t 

'BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Tasarı ile illgili Komisyon raporunun okutulma

sı hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum: 
ı(Adalet Komisyonu Raporu okundu) 
IBAŞKAN — Değerli üyeler, tasarının tümü üze

rinde söz almak isteyen sayın üye var mı efendim?... 
İKAZIM ÖZTÜRK — Söz istiyorum efendim. 
IBAŞKAN — Buyurun Sayın öztürk, 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Ölüm cezaları üzerinde söz etmenin ağırlığını du

yarak; ancak konumuza münhasır olmak üzere 
bir - ilki hususu arz etmek istiyorum. 

(1) 120 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir^ 

Danışma Meclisi olarak Kurucu Meclisin teşki
limden bu yana ilk kez bir kadın idam hükümlüsü
nün kararını vermek üzereyiz. Komisyonumuz ka
rarı alırken bir kısım müşküllerle karşı karşıya gel
miştir. İdam hükmünün millî iradeye iktiran etme
si prensibi, hâkimiyetin millete geçme'simden bu ya
na, Meclislerimizde onaylanan bir husustur. 1924 
Anayasasına göre, parlamento kararına bağlanan 
ölüm cezaları, 19Ö1 Anayasasından sonra parlamen
tonun ik'i kanattan oluşmasının sonucu, bir kanun 
biçiminde oluşması sonucunu getirmiştir. 

Önümüze gelen karar, bir özellik taşımaktadır. 
O özellik şudur: ölüm cezasına mahkûm edilen ka
dın, suçu işlediği tarihte 1'8 yaşını ikmal etmiş, 18,5 
yaşındadır. Toplumun bu suçlunun ortaya çıkmasın
da bir miktar kusuru vardır; kötü yola düşmüştür, 
hırsızlık suçları işlemiştir ve yaşı l^Stur. Tüm bun
ları söylemekteki amacım, oylarımızı verirken daha 
berrak bir hale gelebilmemiz içindir., 

Sanığın halini en iyi takdir eden, onu yargıla
yan hâkimdir. Aynı anda iki suçu işleyen bu talih
siz kadın hakkında neticede hâkim hükmünü vermiş; 
ama her defasında, her suçta 59'u kullanmıştır, tah
fif edici sebepleri kullanmış; ama Ceza Kanunu si
yasetinin tabiî sonucu olarak, iki müebbedin birleş
mesiyle ortaya bir idam mahkûmu çıkmıştır. 

Esasında idam hükümlerinin parlamentonun önü
ne gelmesi, millî iradenin önüne gelmesinin gerçekte 
de sebebi bodur. Hâkim kanunla bağlıdır, parlamen
to onu, siyaseten infazın yerine gelip gelmeyeceğini 
takdir etme durumundadır. 

Olayımızda hâkim her ilki defada 59 u kullanmak 
suretiyle o havayı vermektedir ki bendenize, hâkim 
de bu katilin idamına razı olmamıştır; ama neticeten 
kanunla bağlı olduğu için hüküm idam yolunda te
celli ötmiştir. Binaenaleyh, böylesine bir durumda 
cinsiyeti de dikkate alınarak, bunu belirtmeye mıec-
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'burum, oylarımızı kullanırken dalha bir düşünmeye 
mecburuz. Arz ederim. 

Saygılarımla.' 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Eayın Öztürk. 
İSöz isteyen 'başka sayın üye?.. Yoktur. 
IKömisyonun ve Hükümetin sözü var mı?.. 
ADALET KOMÜSYONU ADINA S. FERİDUN 

GÜRAY — Söz İsteyenler' bittiyse, açıklama yap-
malk isteriz. 

'BAŞKAN — ©uyurun, bitti efendim. 
ADALET 'KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 

GÜRAY — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
(Dudu Gül, 16.112.1976 olan suç (tarihinde, 1'8 ya

şını ikmal etmiş 'bir kimsedir. Rulhsal ve bedensel 
Iherihanıgi bir özrü Ve noksanı mevcut değildir. 

Dudu Gül çok genç yaşta kendi başına evinden 
ayrı olarak yaşamaya başlayan ve toplum içerisinde 
a'hlaken mazbut sayılmayan bir kimsedir, 

Olay tarihinde aynı soyadı taşıyan küçük yaştaki 
3 şerikiyle 'birlikte daha önceden kararlaştırıp, Mezar
lık semtindeki maktullerin bulunduğu eve gelirler. 
(Kendi inançlarına göre yaşlı ve güçsüz olan 'bu ki
şilerde para vardır, onu almak niyetindedirler. 

Geceleyin eve geldiklerinde kapı kilitli olduğun
dan giremezler ve küçük çocuklardan birisini camdan 
içeriye sokarlar, kapıyı arkadan açarlar, hu suretle 
dördü eve dahil olurlar. Evin bolünde gürültü üzerine 
iki yaşlı kişi kalkar, birisi kadın birisi erkek, 70 ve 
60 yaşındadırlâr, Ibunlar hırsızları görürler ve kar
şı k'oymalk isterler. Önce Dudu Gül ile birlikte diğer
leri de ellerinde bıçaklar olduğu halde kadına saldı
rırlar ve bıçak darbeleriyle orada hayatına son ve
rirler. Fatma Arap'ı öldürdükten sonra orada bulu
nan Mustafa Kıyak'ın boynuna ip takarlar ve sakla-
dikları altın ve paraları göstermesi için kendisini zor
larlar; ip boğazında olduğu halde dolaştırırlar. Bu 
yaşlı kişi, evde ne var ise 'hepsini onlara teslim eder 
ve öldürüimemesini ister; ancak yaşları gereği paniğe 
kapılan suçlular, kendilerini ele verir düşüncesiyle 
yine aynı şekilde bıçak darbeleriyle bu kişiyi de öldü
rürler ve neticede bazı değersiz eşyalarla bir miktar 
parayı alarak olay yerinden uzalklaşıriar. 

ıSonrasında likitlgaz tüpü vesair eşyaları Dudu Gül'-
ün kaldığı yerde bulunur, suç delilleri elde edilir ve 
yaşı küçük olan kişiler suçlarını ikrar ederler, bıçak 
darbeleriyle bu iki kişiyi öldürdülklerini açıklarlar. 

Duruşma safhasında ve dalha öncesinde, daha ön
celeri de müteaddit kereler suç işleyip cezaevine dü
şen ve dalha önceleri de 'huzurunuzda tartışıldığı gibi, 

. Ülkemizde 'lı8 yaşından küçüklerin suç işlemeleri aka
binde veyahut suça meyilli görülmeleri veya toplum 
için disiplin sorunu yaratmaları 'halinde küçüklere el 
atlamadığından Dudu Gül, çok küçük yaşlarda top-

I lum içinde suçlu yaşantısını sürdürür ve nihayet bu 
suçu işlediği tarihte de reşit duruma gelir. 

Dudu Gül, suçunu inkâr etmiştir. Maihkeme iki 
ayrı kişiyi taammüden öldürmekten ve parasına, ma
lına tamahen öldürmekten idame mahkûm olur; iki 
ayrı idam cezası verilir. Kararı temyiz ederler. Yar
gıtay, biraz önce Sayın Öztürk^ün de bahsettiği insan
cıl mülahazalarla bir suçlunun lehine uygulanabile
cek son madde olan Türk Ceza Kanununun 59 uncu 
maddesini de uygular.' Yasaya göre, «Takdiri tahfif 
sebebi» diye anılan bu madde ile iki ayrı idam cezası 
mlüebbete çevrilir. 'Böylece, Dudu Gül lehine yasa
ların -yapabileceği bütün indirimler yapılır; ama ne 
yazık ki, Dudu Gül yine de iki müebbet hapis ce
zasıyla mahkûm duruma gelmiştir. 

Türk Ceza Kanununun 70 nci maddesine göre; 
iki kez idam cezasına mahkûm olan kişinin toplam 
cezası ıbir idamdır; yani Dudu Gül, iki idamdan bir 
idama dönüşebilir ve yasalar onun hayatını kurtara
mazlar, bu cezası kesinleşir. 

İlişin mahiyeti bundan ibarettir, arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Alikâşifoğlu bir diyeceğiniz var mı?.. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KEMA-

LBTTİ'N ALİKÂŞİFOĞLU — Sayın Başkan, Tasarı 
konusunda bir açıklama gereğini duyamıyorum. Hü-
bükmet olarak ihtiyaç hissetmiyoruz, yalnız 70 inci 
madde iki müebbet hapsin birleşmesi halinde idam 
cezasının verilmesine ilişkin; ama bu ceza, bu Tasarı 
reddedilirse ne olur şeklinde bir sual veya buna 
ilişkin bir sual var ise bunu açıklamaya amadeyim. 

Saygıyla arz ederim. 
(BAŞKAN — Teşdkkür ederim,. 
Değerli üyeler, Tasarı üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
'1 inci maddeyi okutuyorum : 

Dudu Gül Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Kanun Tasama 

I I 

İMADDE 1. — Yargıtay 1 inci Ceza Dairesinin 
27.T1.1979 gün ve Esas 1979/3*428, Karar •1979/414125 
sayılı ilamı ile kesinleşen, Konya 1 inci Ağır Ceza 
Mahkemesinin 22.6.1979 gün ve Esas 1979/156, Ka
rar 1979/1(84 sayılı bükmü ile Türk Ceza Kanunu-
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nun 450/7-8,59,450/7,8 59, 70 inci maddeleri uyarınca 
ölüm cezasına ma'hkûm edilmiş 'bulunan, sicilli nü
fusta Konya ili, Yenimahalle nüfusu, Hane 23, Cilt 
.176/01, Sayfa 58'dte kayıtlı, Ali Kızı Nergiz'den alma 
25.5.19518 doğumlu Dudu Gül hakkındaki işbu ölüm 
cezası yerine getirilir. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yoktur. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Ka'bul etmeyenler... (Ka'bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihînde yü

rürlüğe girer. 
IBAŞKAN — Madideyi oylarınıza sunuyorum : 

Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
•3 üncü maddeyi okutuyorum : 
IMADDE 3. — Bu Kanunu Adalet 'Bakanı yürütür. 
IBAŞKAN — Maddeyi oylarınıza 'sunuyorum ': 

Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
iDeğerli üyeler; Tasarının tümü üzerinde, lehte ve 

aleyhte 'birer üyeye söz 'verebilirim. Söz almak iste
yen sayın üye?.. Yoktur. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul Etmeyenler... Tasarı Danışma Mec
lisimizce kalbul edilmiştir. 

2. — İnşa Halindeki Taşınmaz Malların Satın Alın
masına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştır
ma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve Malî İş
ler Komisyonları Raporları. (1/114) (S. Sayısı : 118) 
O) 

IBAŞKAN — Değerli üyeler; Gündemimizde gö
rüşeceğimiz ikinci tasarı inşa Halindeki Taşınmaz 
Malların Satın Alınmasına Dair Kanun Tasarısıdır. 

Hükümetin ve Sayın Komisyonun yerlerini alma
larını rica ediyorum. 

Değerli üyeler; 
Hükümet Temsilcisiyle ilgili yetki belgesini oku

tuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Itnşa Halindeki Taşınmaz Malların Satın Alınma
sına Dair Kanun Tasarısının Yüce Meclisinizde görü
şülmesi sırasında, hüviyeti aşağıda yazılı kişinin Ba
kanlığımı temsile yetkili olduğunu saygıyla arz ede
rim. 

Kaya ERDEM 
Maliye Bakanı 

(1) 118 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

i Adı, Soyadı : Ertuğrul KUMCUOĞLU 
I Gürev unvanı : Bakanlık Müsteşarı 

IBAŞKAN — Değerli üyeler; 
IBiliyorsunuz, tasarıları görüşmeden evvel son ko-

I misyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza 
I sunuyorum; kararlarınız veçhile o raporu okuduktan 

sonra tasarı üzerinde görüşmeye başlıyoruz. 
Sayın öztürk'ün bir önergesi var. Bu önergede 

«Hem gerekçelerin hem de diğer komisyonların ra-
I porlarının da okutulması» isteniliyor. aSyın Öztürk' 
I ün önergesini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 11'8 S. Sayılı inşa Halindeki 

Taşınmaz Malların Satın Alınmasına Dair Kanun 
Tasarısını görüşen Komisyonlarca düzenlenen rapor-

I ların her 'birinin ve Tasarının genel gerekçesinin okun
masını arz ve teklif ederim. 

Kazım ÖZTÜRK 

'BAŞKAN — Sayın Öztürk'ün önergesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir, 

Genel gerekçeden başlamak suretiyle Kömiisyon 
I Raporlarını okutuyorum. 

^Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve Mân, Turizm ve 
Tanıtma ve Malî işler Komisyonları Raporları okun
du) 

IBAŞKAN — Değerli üyeler; 
Tasarının tümü üzerimde söz isteyen sayın üye

ler?... 

ıSayın Doğu buyurun efendim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşjlariım;ı 
Huzurunuza gelen Tasarının lehinde konuşaca

ğımı 'başlangıçta ifade etmek isterim. Bayındırlık, 
Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonunun konuyu kalbul etmeyip reddetmesi ben
de üzüntüler yaratmıştı; fakat bu üzüntülerimi, Ma-

I liye Komisyonumuzun meseleye dalha değişik boyut
lar getirmesiyle Tasarıyı benimsemesiyle kısmen gi
dermiş oldum. Huzurunuzda Maliye Komisyonunıda-
ki arkadaşlarımıza ve Sayın Başkanına teşekkür et
mek isterim,. 

Efendüm, bu konu ben'denizce malum bir konu-
I dur. Bilhassa vergi kanunlarının geçen sene çıkarılı

şından sonra idarenin elini kolunu bağlayan birtakım 
formalitelerle karşı karşıya kaldık. Kanunları çıkart
tık, çalışacak adam bulamadık; çalışacak adamları, 
mevcutları tutmak, bunları çalıştırmak mümkün ol-

ı inadı; önümüze birtakım] formaliteler çıktı. Yeni 
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Vergi ıMahkemdieri kurduk; Verigi Mahkemeleri Ka
nun Tasarısı kanunlaştı; fakat ıbunları oturtacak müs
takil binalarımız yok. Eski Devlet binalarının şek
linin durumunun ne olduğu, Yüce Meclîsin sayın 
üyelerince kabul edilebilecek ve bilinen bir gerçek
tir. Maalesef Devlet olarak 1946'lardan bugüne ka
dar mal - mülk edinmekte bir hayli yavaş hareket 
tamişiz, özellikle Maliye Bakanlığı., 

'Bütçelere dağılan milyarlarca liralık kira öde
mişiz; fakat bu kiralar sonunda, 'biz yine kiralamaya 
devam etmişiz, yani düşmemek için devamlı suret
te koşmak zorunda olan bir idare düşünün sayın 
üyeler, İşte, artık biraz da düşmeden ayakta dura
bilmeyi, koşmadan ayakta durabilmeyi temim edecek 
(bir çare düşünülmüş, Hükümetimizce böyle bir Ta
sarı Meclisimize sevk edilmiştir. 

Tasarı, eğer Yüce Mecliste kabul görünse büyük 
faydalar • sağlayacaktır. Bunun altında kamu yararı 
olduğunu bilhassa -belirtmek isterim. Kamu yararı iki 
yönde vardır. Bunun biri, Devletin imal - mülk edin
mesi. Diğeri, yıllardır atıl kalmış, bir türlü, belli bir 
seviyeye geldiği ıhalde tamamlanamamış inşaatlara, 
donmuş millî servetlere hareket imkânı getirmesi. 
Onun dışında esas büyük faydası, belki şu günlerde 
«İstihdam» diye kırıldığımız zamanda, birkaç işçi
ye, 'birkaç işsize yeni iş imkânı açılabilir olması
dır. 

IBu nedenle Tasarının 'lehinde olduğumu ve bu 
Tasarının burada lehteki görüşlerle daha mükemmel 
İhale geleceğine inandığımı ifade etmek ister, huzu
runuzdan saygıyla çekilirim efendim. (Alkışlar) 

IBASJKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
, ISayın Muratoğlu, buyurun efendim. 

IBNltS MURATOĞLU — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

'Bilindiği üzere, 2490 sayılı Kanunda yer alan 
şartlara göre, Devlet tarafından inşaatı bitmiş olan 
taşınmaz mallar alınabilmekte. Ancak, görüşülmekte 
olan Tasarı, 1983 yılı sonuna kadar natamam inşaat
ların da Devlet tarafından belli ölçüler içerisinde sa
tın alınabileceğini öngörmektedir. 

•Bu Tasarı 'için genel gerekçesinde, özet olarak, 
inşaat sektöründeki yaygın uygulamaya göre, yapı
nın belli bir seviyeye geldikten sonra inşaatçı tara
fından satıldığı. Kamu idarelerinin ise, satın alma 
inşaat sözleşmesi şeklinde âkit yapamadıkları için, 
bu yolla bina alamadıkları; bu sebeple kamu ihtiya
cı için 4 - 5 ayda bitebilecek uygun fiyatlı yapılar 
yerine, pahalı olan bitmiş yapıların alınmak zorun

da kalındığı; tamamlanmış yapıların azdığının fiyatı 
artıran bir etken olduğu; bitmiş binalarda hizmete 
uygun değişiklik yapılmasının ayrı bir masrafı ge
rektirdiği ve nihayet bu Tasarı ile darboğazda olan 
inşaat sektörüne küçük ölçüde de olsa yardımcı 
olunacağı temel esaslar olarak ifade edilmektedir., 

Şimdi, bu durumda akla gelen hususları dile ge
tirmeye çalışacağım. 

ISayın üyeler, , 
lEvvela Tasarının 1 indi maddesinde ka

mu ihtiyaçları için, inşa halindeki binaların satın 
alınabileceğinden bahsedilmekte, ancak bir sınıflan
dırma yapılmamaktadır. Kanun, bilindiği üzere açık 
olmalıdır. Bence, hangi ihtiyaçlar için hangi tür bi
nalar alınabileceği hususu, şayet belirtilmiş olsa idi 
kanaatımca daha isabetli olurdu. Satım alınan na
tamam inşaatın, tamamlatılması için yeniden keşif ya
pılması, bu inşaatın demir ve çimento oranının (bil
hassa (önemle üzerinde durarak işaret etmek isterim) 
tespiti; sonradan bu inşaatın yeniden ihaleye çıkartı
larak tamamlatılması ayrı 'büyük bir külfet ve mas
raf gerektirmeyecek midir?... 

Hükümet Tasarıisı, binanın % 40'rnın, Malî İş
ler Komisyonunun Tasarısı da % 25'inin tamamlan
mış olması şartını getiriyor. Bu yüzdeler, çalışma tem
posu bakımından mühim bir mana ifade etmeyebi
lir. Şöyle ki; beş daireli bir apartman binasının ba
kiye ,% 6Q'ı, gibi mesela % 90'ı da natamam olsa; 
küçük olduğu için veya süratli bir tempo ile çalışıl
dığı takdirde bakiyesi faraza birkaç ayda da bite
bilir. Halbuki, büyük bir inşaatın bakiye % 60 ve
ya % 75'inln tamamlanması fazlaca bir zaman ala
bileceği gibi, bu sürenin kısalması inşaatın ikma
linde ıgösterilecek gayrete de bağlıdır. Bu balkımdan, 
'% 40 veya % 25'1'ik nispetlerin * manasını ben pek 
anlayamadım. 

IBu natamam inşaatlarda, muhtemeldir ki, söyle-
rişli hale sokulmasında, herhalde hayli güç ve hayli 
masraflı durumlarla karşılaşılacaktır. Bu husus göz
den uzak tutulmamalıdır. Meselâ okul, hastane, ad
liye 'gibi yapılar ayrı ayrı tiplerdedir. Bu tarzda ve 
özel sektörün daha ziyade konut biçiminde yaptığı 
natamam inşaatın alınarak, bir adliye binasına, bir 
okul binasına, .bir hastaneye çevrilinesindeki fevka
lade büyük güçlüğü, herhalde Yüksek Heyetiniz de 
takdir edecektir., 

Bu natamam inşaatlarda, muhtemeldir ki, söyle
diğimiz gib'i, tadilata lüzum hâsıl olabilecektir. Tadi
lat ile birlikte «fnce inşaat» tabir edilen bakiye 
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|% 60'ın tamamlanması herhalde Devlete hayli pa
halıya mal olaca'ktır. Belki, istenen tadilat mümkün 
'bile olmayacaktır., 

(Bu itibarla, ıbitmiş inşaatın Devletçe lüzumu ha
linde satın alınmasının daha faydalı olabileceği a'kla 
geliyor ve Tasarının gerekçesinin de pek tatminkâr 
ve iıknalkâr olmadığı neticesi, kanaatimce ortaya çı
kıyor. Tasarının 3 üncü maddesinde, «(bu Kanunun 
1983 bütçe yılı sonuna kadar uygulanacağı» ve Ta
sarının genel gerekçesinde de, «Tasarı ile darboğaz
da olan inşaat sektörüne, küçük ölçüde de olsa yar
dımcı olunacağı» ibareleri yer almaktadır., 

Değerli üyeler; şimdi, bu ibareler gözönüne alın
dığında, akla şu sual geliyor. Acaba inşaat sektö
rü, Devletçe korunmak ve takviye edilmek mi iste
niyor?... Devlet eliyle fert zengin etmemek şartı ile 
bu bir ekonomik politika olabilir ve bu tarzda ka
bul edilebilir., 

I$ayet öyle ise, ki öyle olduğu izlenimi beliriyor, 
Devletçe birtakım' yardımlar düşünülebilir. Mesela 
gayri menkul (karşılığında bu sektöre, Devletçe ayrı 
bir kredi verilebilirdi. Sonra, Devletin inşaat konu
sunda bir yatırım politikasına girmesi de düşünüle-
biliridü. 

Değerli üyeler; arz ettiğim gibi, bu bir ekono
mik politika olabilir.; Ancak, ekonomide de geçerli 
olan bir kural vardır ki, o da «ehemmi, mühimme 
tercih etmek» kuralıdır. Gerçi, inşaat kesimi malî 
bir sıkıntı ve hatta, darboğaz içinde olabilir; fakat 
ondan çok daha büyük malî sıkıntı içinde olan, bü
yük bir halk kesimi de vardır. Tasavvur buyurunuz 
ki, memleketimizde işçi ve müstahdem' kesiminin, el-. 
delki istatistiklere göre, % 45'ini teşkil eden büyük 
bir kitle, asgarî ücret çerçevesi içerisinde aile geçin
dirmek zorundadır. Bunun da, bugünkü iktisadî şart
lar muvacehesinde fertler yönünden nasıl bir eko
nomik darboğaz demek olduğunu, Yüksek Heyeti
nizin gayet iyi takdir edeceğinden eminim. Ehem
mi mühimme tercih etmekten kastım, inşaat kesimi
ni bu tasarıyla gaye, iktisaden ferahlatmaksa; bu ke
simden önce, bahsettiğim halikın büyük kesimini ik
tisaden biraz olsun feraihlandırabilme'k için bu tasa
rıdan evvel tüketiciyi koruyacak, piyasayı ve fiyat
ları bir dereceye kadar olsun kontrol altına alabile
cek kanun tasarıları, holdinglerin aralarında anlaşa
rak ve rekabeti kaldırarak yüksek fiyatlar tespit etme
lerini ve bu suretle piyasaya hâkim olmalarını ön
leyecek kanun tasarıları, firmaların imal ettikleri 
malların kalitelerini kontrol imkânını bahşeden ka

nun tasarıları Yüksek Meclisimize sevkedilmiş ol
saydı vd gerçekten darboğaz içinde olan büyük halk 
kesiminin öncelikle ve süratle iktisadî yükünün az 
da olsa hafifîetilebilmesi cihetine gidilseydi herhal
de çok dalha arzuya şayan olurdu. 

Değerli üyeler; 
Yukarıdan beri arz ve izaha çalıştığım sebeplere 

binaen, tatminkâr açıklamalarda bulunulamadığı tak
dirde, bendeniz bu tasarıya menfi oy vereceğimi 
arz eder saygılarımı sunarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın Yarkm, buyurun efendim^ 
ŞERAFETTtN YAMÇIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclislinin değerli üyeleri; 
ıBendeniz, tasarının aleyhinde fikirlerimi arz ede

ceğim. 
IBilindiği gibi, Genel Bütçe, katma ve özel bütçe

lerle idare edilen daireler namına alma, satma, yap
tırma, keşfettirme, kiraya verme, kiralamak ve ben
zeri işler 2490 sayılı Kanuna 'göre yapılmaktadır. 
'Bu Kanunun pazarlıkla ilgili 46 ncı maddesinin «F» 
bendinde de, Devlet daireleri veya herhangi bir ka
mu hizmeti için satın alınacak veya kiralanacak bi
nalar ve gayri menkullerden söz edilmektedir. 

Yine, 6830 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre, 
kamu tüzeMşileriyle müesseseleri tarafından kamu 
yararı için gerekli işlere ayrılmak üzere, özel kişile
re ait taşınmazlar kamulaştırılmakta ve kamulaştır
manın her safhasında ilgili komisyonca belirlenecek 
bir bedel üzerinden mal sahibiyle anlaşarak taşın
mazlar satın ahnabilmektedir. 

ISayın üyeler; 
Bu konularda asıl olan, kamu hizmet 'bİnalarınını 

devlet tarafından, varsa Hazineye ait arsada, olma
dığı talkdirde de gerekli arsa karnulaştırılarak ve 
harngi kamu kuruluşuna tahsis edilecekse o kurulu
şun kullanımına en uygun projesi hazırlanmak su
retiyle, 2490 sayılı Kanuna göre yaptırılmasıdır. An
cak, üzülerek ifade etmek isterim ki, özellikle son 
10 yıllık uygulamada, daha çok büyük kentlerde ka
mu hizmeti binalarının yaptırılması yerine, kirayla 
tutulması yöntemi beriiîmisenmiş'tlir ve Devlet Bütçe
sinden bu amaÇla her yıl ödenen kira paraları gide
rek artmak suretiyle çok büyük miktarlara ulaşmış
tır. 

Ayrıca, açıklamaya dahi gerek yoktur ki, bir ka
mu idaresinin ihtiyacına uygun olarak hazırlanan 
bir projeye göre ihale suretiyle yaptırılan bir bina 
için yapılacak harcama miktarı ne olursa olsun, bu 
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bir defa olmaktadır. Kiralama yönteminde1 ise, her 
yıl milyonlarca lira kamu bütçelerine akıp gitmekte
dir. Öte yandan, kiralanan binaların sanıyorum bü
yük bir kısmı, o kamu 'hizmeti için lilhtiyaca yeterli uy
gunlukta da değildir. Dolayısıyla sözlerimin başın
da da arz ettiğim gibi, asıl ve esas olan, kiralama 
yerine, kamu binalarını ihtiyaca uygun bir projeye 
göre, 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre yaptır
maktır. Aynı kanuna veya 6830ı sayılı Kamuna göre, 
bina satın almaları ise, bina inşaatı tamamlanmış 
olmak, kamu hizmetinin kullanımına uygun bulun
mak ve bedel yönünden de ellverişlii olmak koşulla
rıyla ve dana çok acele hallerde baş vurulacak (bir 
yöntemi olmalıdır. 

Oysa, tasarıyla bunun da ötekine1 gidilmekte ve 
inşa halindeki taşınmazların da kamu idareleri için 
satın alınması öngörülmektedir. Tasarının genel ge-
rdkçe'sinin 3 üncü paragrafında aynen şöyle denil
mektedir: «Kamulaştırma sırasında inşa halindeki 
yapı kamulaştırıldiğı takdirde geni kalan işlemin 2490 
sayılı Kanun uyarınca ihaleye çıkarılması zorunlu
dur. inşa ıhalind'eM yapımın noksan işleri için ke-
ş'if hazırlanmasındaki güçlük ve1 ihalenin, bir kısım 
malzemesi hazır olan inşaat saJhibinden başka bir 
şalhısta kalması ihtiımalî bu yolun uygulanmasını en
gellemektedir.» denilmekte. 

IBu gerekçeye katılmak mümkün değildir. Yani, 
Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonunun da belirttiği 
gibi, inşa halindeki binanın kamulaştırılmış olması 
halinde, binanın tamamlanması içiin yen'iden bir ke
şif hazırlanmasının herhangi bir güçlüğü söz konusu I 
alamaz. 

Gendi gerekçede ayrıca, tasarıyla, «darboğazda 
olan inşaat sektörüne küçük: ölçüde de olsa yar
dımcı olunacağı» ifade edilmiştir. Bu hususa, gerek
çede yer verilmesi düşündürücüdür. 

Tasarı esasen, geçici bir süre için uygulamayı 
öngörüyor. Bu durumda, şimdi arz ettfiğlinı bu gerek
çenin bir anlamı da kalmamaktadır. Eğer darboğaz
daki inşaat sektörüne kolaylıklar sağlanması isteni
yorsa, bu uzun vadeli, az faizli kredi verme ve in
şaat girdilerinin fiyatlarına zam yapmama gibi çe-
şiitl'i yöntemlerle temin edilebilir. Öte yandan, ta
mamlanmamış taşınmazların satın alınması sistemi
nin benimsenmesi, uygulamada Hükümet için, idare 
için çdk çeşitli güçlükler doğurabilecektir. 

Tasarının reddini uygun gören Bayındırlık, Ulaş
tırma, îmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyo- | 
nunun raporunda yer almış bulunan, ki, rapordan | 

okuyorum, «Diğer yönden % 40'ı tamamlanmış 'ol
ması ve 1983 yılında bitirilmesinin taahhüt edilme
si» hükmü, «1982 yılından sonra yarım kalmış yapı 
alınmamasını öngörmektedir ki belli bir maksatla 
belirli bir dönemde belirli yarım kalmış bazı binala
rı satın alma, kanun fikri ile bağdaşmamaktadır.» Bu 
görüşe de tamamen katılıyorum. 

Gerçekten, ancak belirli bir dönemde yarım kal
mış olan taşınmazların satın alınması hususu, kanun 
fikriyle1 bağdaşamayacağı gibi, bu hususun yasalaş
ması ıhaflinde, yine uygulamada, bizzat tasarıyı sevke-
den Hükümet için güçlükler doğuracaktır, inşaatı 
tamamlanmamış taşınmazların satın alınması sıra
sında yapılacak tercihler elbette ki, kamu idareleri 
için, gerek kamu hizmeti ve gerekse bedeli bakımın
dan en uygun olanının satın alınması yönünde ola
caktır. Ancak, amaç ve uygulama ne kadar bu yön
de olursa olsun, uygulama sırasında, örneğin; ne
den •% 70'i bitmiş şu biina değil de, ,% 40'ı, % 30'u 
bitmiş öteki bina alındı gibi, kamuoyunda çeşitli 
kuşkular uyandırabilecek ve bu idareyi zor durumda 
bırakabilecektir. 

Esas komisyon olan Malî işler Komisyonunda, 
Tasarıya muhalif kalan üyelerden Sayın Hamdi 
Özer'in karşı oy gerekçesünde; «Masraf bakımından 
kaba inşaatın bedelin •% 40'ına eşit olduğu, ince in
şaatın ise % 60 seciyesinde bulunduğu kâr nispe
tinin kaba inşaatın fazla, ince inşaatta daha az ol
duğu, müteahhitlerin işine geldiği inşaatı satın alan 
kamu sektörünün ince inşaat için ve buna ilaveten 
düşünülen tadilatla birlikte yapacağı giderin, yeni
den binanın inşası kadar yüksek olacağı Koımisyon-
da teknik elemanlar huzurunda tartışılmış ve teknik 
elemanlarca bu kabil düşüncelerin aksi iddia edil
memiştir. Aksine yeni inşaat bedeli kadar olabilece
ği teyit olunmuştur.» şeklinde bir görüş yer almış
tır, 

IBu da üzerinde önemle1 durulacak bir husustur. 
Her ne kadar Malî işler Komisyonu inşaatın ta
mamlanma oranının ,% 40'dan % 25'e düşürmüş 
ise de, bu şimdi arz edilen sakıncayı tamamen gi
derici nitelikte değildir. Ayrıca, % 25'i tamamlan
mış bir inşaatın satın alınması, projede yapılacak de
ğişiklikler ve bunun için yapılacak ek ödemelerin 
önemle gözönünde tutulması gereklir. 

Tasarıyla öngörülen hususlardan biri de, satın 
alınan inşa halindeki taşınmazın inşaatın tamamlan
ması için binanın sahibi rnütealhh'idi veya başka bir 
müteahhit ile pazarlıkla inşaat sözleşmesi yapılma-

| sıdır..j 
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Bilindiği gibi, 2490 sayılı Kanuna göre yapıla
cak artırma ve eksiltmelerde kapalı zarf usulü esas
tır. Artırma ve eksiltmeye konulması faydalı görül
meyen hususlarda da pazarlık usulü kullanılmakta
dır. Böylece, tasarıyla bu Kanuna önemli bir istis
na dalha getirilmektedir. % 25*i tamamlanmış olan 
ve bitirilmesi için, duruma göre çok büyük miktarda 
Ödemeleri gerektireceğe bir inşaat için kapalı zarf 
veya açık eksiltme değil de, pazarlıkla sözleşme ya
pılmasının Hazine yararına sonuçlar doğuracağını da 
kafbul etmek güçtür. 

Tasarının 2 nci ve 3 üncü maddelerine göre, ge
çici bir süre 'için uygulanacağı bellidir. Demek olu
yor ki, ortada bu süre1 içinde, yani 1983 bütçe yılı 
sonuna kadar belirli alanlarda ve tez elden veya kısa 
yoldan karşılanması gereken bazı kamu idarelerimin 
bina 'ihtiyacı vardır veya öyle olması gerekir. Ancak, 
Hükümet Tasarısının gerekçesinde bunu açıklayan 
hiçbir husus yoktur. Hatta gerekçede,' tasarının ge
çici bir süre için bir ihtiyaca çözüm yolu bulmak 
amacıyla getirildiğim' 'belirten bir açıklama da yer 
almamıştır. 

Ayrıca Tasarıda, kamu sektöründe çalışanların 
mesken ihtiyacıyla ilgili herhangi bir deyim yer al
mamıştır.; Bu kadar önemli bir konuya Hükümet Ta
sarısının genel gerekçesinde ve maddelerinde hiç de
ğinilmemiş olması da düşündürücüdür. Bu geçicıi 
Yasayla eğer kamu personelinin mesken ihtiyacının 
da tez elden karşılanması öngörülmüş olsaydı, en 
azından gerekçesinde ıbu konuya yer verilmesi gere
kirdi. Fakat, Malî İşler Komisyonu bu hususa açık
ça yer vermek suretiyle bu eksikliği olumlu bir de
ğişiklikle gidermiştir. Ancak, kamu sektöründe çalı
şanların mesken ihtiyacı o kadar büyüktür ki, bu 
konu böyle geçici bir maddeyle çözümlenemez. Bu 
konuda 1944 yılında çıkarılmış olan ve bugünün ih
tiyaçlarına cevap vermekten uzak bulunan 4626 sayılı 
Memur Meskenleri İnşaatı Hakkındaki Kanunun ye
rine geçecek yeni bir yasa tasarısının bu büyük ve 
öneml'i ihtiyacı devamlı bir şekilde çözüme kavuş
turacak şekilde hazırlanarak getirilmesi uygun olur
du; yoksa geçici bir düzenlemeyle' değili» 

Diğer yandan, 2490 sayılı Kanunun yerine geçe
cek olan Devlet ihale Kanunu Tasarısı da halen 
Danışma Meclisimizdedir. Öyle sanıyorum ki, bu 
yeni Tasarı, 2490 sayılı Kanunun uygulamada gö
rülen aksak yönlerini giderici Ve özellikle çeşitli 
ve uzun formalitelerle zaman bakımından geciktirici 
olan hükümlerini düzeltici bir nitelik taşımaktadır. 

Dolayısıyla Devlet İhale Kanunu Tasarısının kanun
laşmasını beklemenin daha uygun bir çözüm yolu 
olacağı inancındayım.; 

Sonuç olaralk: Kamu idarelerinin bina ihtiyacının 
karşılanması konusunda 2490 sayılı Yasaya bir istis
na olaralk getirilen ve geçici bir süre için de olsa 
inşa ıhaliridekÜ binaların pazarlıkla alınması ve pa
zarlıkla da inşaat sözleşmesi yapılmasını içeren bu 
Tasarıyı yukarıda arz ettiğim nedenler dolayısıyla 
olumlu karşılayamadım. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Gürel, buyurunuz.. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Muhterem Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
İki Komisyon meseleyi tartışmış, Komisyonun 

biri Tasarıyı toptan reddetmiş, diğer Komisyon 
maddelerde bazı değişikliklerle konunun müzakeresi
nin Danışma Meclisinde yapılmasını uygun görmüş. 

Hükümetimizin v önünde bir problem var. Bu 
problem, bina problemi. Binayı, idare binası olarak 
ve personelin barınma ihtiyacını temin için lojman 
olarak iki şekilde mütalaa etmek lazım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biliyorsunuz konumuz daha önceki bütçe müza

kereleri sırasında da değişik vesilelerle gündeme ge
tirilmiş ve üst seviyedeki personelin Ankara gibi bir 
yere gelmek istemedikleri, geçim sıkıntısı dolayısıyla 
ev kiralarını ödeyemedikleri çeşitli vesilelerle bu kür
süden sayın yetkililerce dile getirilmişti. Hatta, Yar-
gıtaydaki hâkim açığının da, hâkimlerin Ankara'ya 
gelmek istememelerinden tevellüt ettiği buradan dile 
getirilmişti. 

Şimdi Hükümetimiz, sadece Yargıtay üyeleri için 
değil, Türkiye'nin her noktasında ihtiyaç duyduğu 
binalara bir an evvel sahip olmak için bir Tasarı ha
zırlamış. Bunu candan desteklemekte kamu yararı 
bakımından büyük faydalar mülahaza etmekteyim. 

Komisyondaki müzakere sırasında daha ziyade 
gerekçe üzerinde durulmuş ve burada da arkadaşla
rım konuyu tartışırken gerekçenin yetersizliği üzerin
de düşüncelerini teksif etmişlerdir. Gerekçe çok 
muhtasar da yazılabilir, çok daha geniş de yazılabilir; 
ama ortada bir gerçek var ki, bugün Devletin binaya 
ihtiyacı vardır. Bu bina kendisi tarafından yaptırıla
bilir; ideal olanı odur, kendi yerleşim şartlarına uy
gun olarak projesini yaptırır ve yine kendi nezaretin
de bu binanın tamamlanmasına yardımcı olur. An
cak, bugüne kadar inşaat yatırımları, bayındırlık ya-
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tırımları verimli yatırımlar olarak kabul edilmediği 
için (Biraz evvel arkadaşlarımızın dile getirdiği gibi) 
maalesef hep kira ile bu işi halletme yoluna gitmi-
şizdir; milyonlarca, milyarlarca liralık kaynaklarımız 
bu binalara kira olarak ödenmiştir ve bunlar yine 
Devletin sahibi olmadığı binalardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
IBir memur çalıştığı yerde önce rahat etmek ister. 

Kendi çalışma ortamını bulamazsa bu memurdan ve
rim alınamaz. Ayrıca, çok karmaşık, dosyalar ara
sında sıkışmış, koridorları dosya dolu bir daireye gir
diğiniz zaman, o daireye karşı olan düşüncenizde de 
(Dolayısıyla Devletin itibarıdır) birtakım gevşemeler 
olur, 

Devletten şu günlerde büyük işler istiyoruz, Tür
kiye'nin her tarafında Devleti görmek istiyoruz; 
ama Devletin oturacak binası yok. Evvela fiziken 
Devleti oraya bir oturtalım, aksi halde Devleti bula-
mayızki... Karşıdan baktığınız zaman bu binanın ön
ce Devlet binası olduğunu gösterir haşmetli bir bina 
olması lazım. Devlet itibarı ve prestiji evvela dış gö
rünüşten alacak; vatandaş içeri girdiği zaman, niza-
mıyla, intizamıyla, memurunun çalışma ortamıyla 
orada Devletini görecek. Siz eğer devlet memuruna 
bu imkânı sağlamazsanız, yamru yumru yerlerde, 
köşelerde, izbe yerlerde Devlete hizmet verin derse
niz, üç gün sonra o devlet memuru oradan kaçacak 
ve özel sektöre gidecektir. Arşiviniz yok, evraklar 
üst üste, en son yılınki en altta, en önceki yıllarınki 
en üste çıkmış, karmakarışık. Yeni gelen memurunuz 
yeni baştan her şeyi nizamlamaya, programlamaya 
çalışacak. 

Bugün devamlı surette yakınıyoruz ve Devletin 
formaliteler arasında sıkışıp kaldığını, iş yapamadı
ğını, karar seyyali yetinin olmadığını söylüyoruz ve 
örtümüze bir kanun geldiği zaman da, onun karar 
seyyaliyetini devamlı surette engelleyen tekliflerle 
onun karşısına çıkıyoruz. 

'Burada bir konuda açricça bir mutabakata varma
mız lazım. Devletten kork'muyoruzki, Devletin nesin
den korkalım?.. Karar almasından korkmuyoruz, ka
rarı yine alıyor; ama kararı o kadar çok formalite
lerle aldırıyoruz ki, bu defa bizim Meclisler olarak 
koyduğumuz formaliteleri yine şikâyet konusu ola
rak Devletin karşısına biz çıkarıyoruz. Devleti for
malitelerden, kırtasiyecilikten kurtarmak bizim gö
revimizdir ve önümüze gelen Kanun tasarısı buna bir 
vesiledir. 

Yetkili arkadaşımız karar veremiyor, o karar 
yetkisini biz kendisine veremiyoruz; ama özel sektöre 

I geçtiği zaman bu arkadaşımızın her türlü karar yet-
I kişi elinde, sorumluluğu yüklenmiş ve bir de bakı

yorsunuz ki, başarısı Devlette gösterdiği başarının 
kat be kat üstünde. Devlette çalışırken aynı yetkiyi 
verin, ondan sonra da sorumlu tutun. Şimdi biz ken-

I dişine bu yetkiyi vermiyoruz, sorumlu da tutmuyo
ruz; en başarılı memur, hiçbir iş yapmayan memur 
oluyor. Verin efendim, kendisine sorumluluğu ve
rin. 

I Biraz evvel konuşan arkadaşlarımızın dile getirdi-
I ği ve Komisyonda muhalefet şerhini bildiren arka

daşlarımızın dediği gibi, bir yetkili dışarı gittiği za-
I man, satın alınacak binalara ışık tutacak değil, işine 

yararsa alacak, tahsisatı varsa alacak, yoksa almaya
caktır. Gezecek, mahalle mahalle dolaşacak, çarşı -

I pazar,dolaşacak «Param var» diyecek; parası cebin
de, karan kafasında, «Bu binayı beğendim» diyecek. 

Muhterem arkadaşlarım; 

I Ankara'nın içinde hepimiz biliyoruz, geziyoruz. 
İzmir'de de böyle, İstanbul'da da böyle. Gittiğiniz 

I zaman .görürsünüz. Kolonları dikilmiş, kat tabyaları 
I hazırlanmış binalar satışa hazır. Şimdi usul böyle

dir, gerekçede belirtilmiş. Siz, kendi plan ve progra-
I mınıza göre, yerleşme plan ve programınıza göre 

onun ara bölmelerini istiyorsunuz ve o zaman bina 
I sizin aradığınız, istediğiniz şekilde oluyor. Şimdi bu

na, «'Hayır» diyorsunuz; ama bitmiş, müteahhidin 
J veya satıcının keyfine göre hazırlanmış, duvarları 
I örülmüş bir binaya «Evet» diyorsunuz; ama belli 

şartlarla «Evet» diyorsunuz. O şartlar bugüne kadar 
I uygulana uygulana ihtiyacı karşılayamadığı için bu 

Kanun Tasarısı önümüze gelmiştir. Geçicidir; Dev-
I l'et İhale Kanunu Komisyonlarımızdadır; ama onun 

kanunlaşması, arkasından formalitenin yerine getiril-
I mesi T982 yılını tamamladığı gibi, 1983 yılının ha-
j zırlaklarına da bu işi bitiremez; ama Devletin sıkıntısı 

vardır, ona yardımcı olmak bizim vazifemizdir. 
Gene muhalefet şerhlerinden; «Efendim, demir 

I hesaplarının çok ciddi olarak kontrol edilmesi la
zım».. Elbette edilmesi lazım. Bunun bir projesi var-

I dır; tasdikten geçmiştir, demir hesapları yapılmıştır. 
I Siz başında bulunduğunuz zaman, eğer bunu müte

ahhide yaptırıyorsanız (Ki, genellikle Devlet müteah
hide veriyor ve kontrolünü kendisi üzerine alıyor) 
bu binalar daha mı sağlam oluyor?.. Hayır. Müteah^ 
hidin varsa yapacağı bir şey, gene yapıyor. 

Nitekim, Burdur'da (Sayın yetkililer bilirler) Bur
dur Depreminden sonra yıkılan binalar devlet bina-

I lan olmuştur, resmî binalar olmuştur. Zamanın Baş-
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bakanı beyanatında demiştir ki, «Bu konu üzerinde 
ciddiyetle durulacaktır». 2490'a göre yapılmış bina
lardır bunlar. 

Müteahhitten de şüphelenmemek lazım. Müteah
hit yaptığı zaman çürük, müteahhit yapmadığı za
man sağlam olacak, diye bir şey ydk. Türkiye'nin bi
nalarını sayarsak, bunların % 95'i herhalde Devlet 
tarafından kontrolü yapılan binalar değildir, tçinde 
yaşadığımız evler müteahhitten alınmış binalardır; 
Allah'a havale ettik. 

«Devlet güçlüdür, yapar..» Elbette yapar; ama 
Devletin zamanında yapabilmesi için, bizim bu for
malitelerden arındırmamız lazım. İleride İhale Ka
nunu hazırlandıktan sonra yapımı zaten devam ede
cektir. 

Bitmiş binaları alırken, bitmemiş binaları almak
ta ona güçlük çıkarmak, benim bugünkü devlet an-
nayışıma, Devletten istediğimiz çabukluğa biraz ters 
düşüyor. Onun için Devletime itimat ediyorum, Dev
letimin her kademesindeki memuruna da itimat edi
yorum. İnanıyorum ki, bugün dev hızla yürüyen, özel 
sektörde çalışan, % 99'u başarılı olan bu arkadaşla
rımızın hepsi Devletten yetişmişlerdir. Onlara bu im
kân verildiği takdirde Devleti de özel sektörle atbaşı 
yürütecektir. Yurt içinde ve yurt dışında, satın al
malarda, her türlü ihalede ona cesaretle bu yetkiyi 
vermemiz gerekiyor. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşek'kür ederim Sayın Gürel. 
Sayın Kumcuoğlu, zannederim arada kısa bir açık

lama yapmak isteğinde bulundunuz. Böyle bir isteği
niz varsa söz verebilirim. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan, teşekkür 
ederim. 

Yalnız, mutlaka üzerinde ince ince durulması, 
tartışılması gereken bir Tasarı var. Bazı sayın üyele
rin, bizden kaynaklanan bir hata dolayısıyla gerekçe
yi kendilerine iyi takdim edememiş olduğumuz kana
atine vardım ve vakit israfına engel olabilmek için, 
«Acaba Hükümetin bu konuda arada ayrıntılı bir 
açıklama yapmasını, zamandan tasarruf edilmesi 
bakımından Başkanlık Makamı uygun görür mü?..» 
diye düşündüm. Beyefendiye intikal ettirdim. Kendi
lerinin maruzatı o istikamettedir. Kısa değil, detaylı. 

Tensip buyurursanız arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. Hiçbir mahzuru 

ydk, buyurun. Sayın üyeler bilahara görüşmelerine 
devam edeceklerdir. 

Buyurun^ 
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MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan; 

Bu mümtaz Müessesenin, bu mümtaz kürsüsün
den bana Danışma Meclisinin siz Sayın Başkanına 
ve seçkin üyelerine hitap etmek fırsatını tanıdığınız 
için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. 

Efendim; müsaade buyurursanız, bu Tasarının 
yüksek huzurlarınıza niçin geldiğini en samimi bir 
şekilde, bu ihtiyacın nereden kaynaklandığını biraz 
detaylı bir biçimde vaktinizi alacak türlü de olsa ifa
de etmek istiyorum. 

Efendim; 12 Eylül sonrasında Hükümet görevi 
devir aldığında ülkeyi 12 Eylül öncesinin kötü du
rumuna getiren sebepleri tahlil ederken, şöyle bir 
gerçekle karşı karşıya kaldı : 

Devlet, etkin ve güçlü olmak için gerekli bir yer
leşme düzeninden mahrumdu. Bunu müsaade eder
seniz size misalleriyle açıklayayım. 

Maliye Bakanlığının İstanbul'daki en önemli ver
gi dairelerinden birisi olan Mecidiyeköy Vergi Dai
resi bir eski lastik fabrikasıdır. «Bu fabrikanın için
de insanların sağlıklı bir biçimde çalışması müm
kün olmadı» diye belediyece boşalttırılmış, fabrika 
başka bir yere taşınmış, bu arada Mecidiyeköy Ver-
g*i Dairesi bir mahkeme kararıyla kirada bulunduğu 
asıl binayı terk etmek durumunda bulunduğu için 
alelacele bu binaya taşınmak zorunda kalmıştır. Gi
dip gördüğümüz vakit, binanın duvarlarından su sız
makta olduğunu ve bu binada zaten Belediye dok
torlarının raporuyla insan olarak yaşamanın mümkün 
olmadığını anladık. 

Bunun dışında siz yüksek üyelere, seçkin üyelere 
mümkünse Ankara'da Kıraner Handaki Adalet Sa
rayını ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Nitekim, bun
dan bir süre önce Sayın Başbakanımızın bu Müessese
yi ziyaret etmiş, ertesi gün, Sayın Bakan yurt dışın
da görevli olduğu için telefonu bana açmış ve «Size 
talimat olarak veriyorum. Rüzgârlı Sokaktaki Emek
li Sandığının inşa etmiş olduğu bina Adliye Bakan
lığına verilecek ve adliye bu içinde bulunduğu utanç 
veridi durumdan kurtarılacaktır.» demiştir. Başbakan 
bu talimatı vermekte haklıdır ve biz bu talimata 
«Emredersiniz» demekte görevli idik. 

Bunun dışında, geçenlerde bana Kars Valisi tele
fon etti. Kars'ın 11 ilçesinin 11'inde de ma! müdürü 
voktu. (Bugün Türkiye'de 573 kazadan 175'inde mal 
müdür yoktur.) Rica etti; «Buraya, ilçelerden bir
kaç tanesine mal müdürü göndermen mümkün mü?..» 
Çok güç olduğunu söyledim, biraz önce söylediğim 
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genel nedenle; çürikü, 175 yerde zaten mal müdürü 
yak. Şimdi, Kars'ın hiçbir ilçesinde maliye memuru
na tahsisli lojman yok. Asgarî kiranın (Ki, bunlar 
asgarî ölçüde) 6 000 lira olduğunu ve Kars'ın Digor 
Kazasında ayda 6 000 liradan aşağı ısınılmayacağım 
ve maliye memurunun mal müdürü seviyesinde dere
cesinin 5 ile 10 uncu derece arasında değiştiğini ve 
dolayısıyla aylık net gelirinin 14 000 ile 18 000 lira 
arasında dolaştığını farz edersek, bizim oraya mal 
müdürü göndermemizin, sonra da o mal müdürünü 
namuslu ve dürüst tutmamızın son derece güç ol
duğunu takdirlerinize arz ediyorum. 

Dolayısıyla, 12 Eylül sonrası Devletin çok ciddi 
bir yerleşme sıkıntısı içinde olduğu bütün çarpıcılığı 
ile ortada idi; fakat 12 Eylül Sonrasında süratle 1981 
Yılı Bütçesi hazırlandı ve 1981 yılı içinde Maliye, 
Emniyet, Adliye gibi Devletin aslî ve sürekli görev
lerini yerine getiren müesseseler için yapılaşma ci
hetine gidilemedi. Yani, yapılaşma için, inşaat için 
1981 Bütçesine ciddi ödenekler konulamadı; fakat 
bu arada 1982 Yılı Bütçesinde inşa şeklinde yapılaşma 
için önemli adımlar aılmıştır. Ben sadece Maliye Ba
kanlığı Bütçesinden sizlere misal vereyim : 

(19812 yılında Maliye Bakanlığı, satın alma dışında 
doğrudan doğruya ihaleye, inşa ihalesine çıkmak su
retiyle 5'i istanbul'da, 3'ü Ankara'da, 3'ü izmir'de ol
mak üzere, 21 vergi dairesini ihaleye çıkaracaktır bu 
arada. Bunun dışında 3CI0l'ü Ankara'da, 300'ü istan
bul'da, 1501si de İzmir'de olmalk üzere Türkiye ça
pında 1050 lojmanı da ihaleye çıkaracaktır. Fakat, 
inşa safhasına gelince, yaptırma safhasına gelince, 
Devletin çok ciddî problemlerle karşı karşıya olduğu
nu gördük. Ben size hemen misalleriyle (Benim anlat
mamı kolaylaştıracaktır) izah edeyim : 

H2 Eylül 1980 operasyonundan sonra, Maliye Ba
kanı olarak İstanbul'u ziyaret ettiği vakit tabiatıyla 
Defterdarını ziyaret etti ve Defterdarın odasında 6 
tane naylon kovanın muhtelif yerlere yerleştirilmiş 
olduğunu gördük. Çünkü hava yağmurlu idi ve dam 
akıyordu. Bunun üzerine derihal bir kararname şev
kettik, Devlet planlama Teşlkila'tı anlayış ıgösterdi, 201 
milyon liralık ödenek aldık, derihal ihaleye çıktık ve 
henüz, aradan bir seneden fazla vakit geçmesine rağ
men, söz konusu ihalenin müteahhidi gelip işe başla
mamıştır. Sebebini bilmiyorum. 

1981 yılı içinde yine, Atatürk'ün Doğumunun 100 
üncü Yıldönümü dolayısıyla Ankara Vilayet binasını 
imar ve ihya edelim dedik, özel ıbir ödenek çıkarttık, 

ihale ettik ve Ibu yapının, bu inşaatın müteahhidi de 
henüz gelip yer teslimi yapmamıştır, kendisi kayıptır, 
işe başlayamamıştır. 

Aynı tarihlerde Türkiye'de ilk toplu konut uygu
laması olan ve şu anda gösterdiği durum itibariyle 
«Efendim, bunları yıkalım da 20 katlı, 30 katlı bi
nalar yapalım» gibi tercihleri veyahut da önerileri ge
tiren Saraçoğlu Mahallesini Ankara'nın şanına lâyık 
bir hale (getirelim, dıştan şöyle bir tamir ve imar etti
relim dedik; ancak müteahhit bundan bir hafta kadar 
önce gelip işe başladı. 

Şimdi burada hiç kimseyi suçlamak istemiyorum; 
fakat Devletin yapı yaptırmakta belli zorunluğu var
dır. Bunu huzurunuzda ifade etmekte fayda görüyo
rum. 

İBunlardan birincisi, Devlet arsa bulamamaktadır. 
Çünkü, mazide bıraktığımız 115-20-30 sene boyunca 
Devletin büyük şehirlerdeki kendi Hazine üstüne ka
yıtlı arsaları çeşitli sebeplerle belediyelere devredilmiş, 
belediyeler, malî sıkıntılarla her halde, zaman içinde 
bunları elden çıkarmışlardır. 19812 yılında programa 
aldığımız İstanbul'daki 5 vergi dairesi için, bugünkü 
tarihi itibariyle sadece 2'si için yer teslimi yapılabili
yor, diğer 3'ü için arsa temin edilemiyor. Çünkü, ver
gi dairesi dediğimiz şey, maalesef her yere inşa edi
lemiyor., 

IBurada hemen şunu söyleyeyim : Biz, Maliye Ba
kanlığı olarak niçin inşaat meselesinin üzerine özel 
olarak gittik?.. Şunun için gittik; Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti kuruluşunun 58 inci yılında, 19'81 Mar
tında, istanbul'da vergi yatırmak için vergi dairesine 
gelen vatandaşı, ıSıkıyönetim Komutanlığından yardım 
rica ederek, Jandarma zoru ile sokağa' çıkarmıştır. 
Çünkü, vatandaş o kadar tahacoüm etmiştir ki, vergi 
dairesi, apartmandan bozma, kiralanmış bir bina ol
duğu için, apartman katının koridorlarına o vatan
daşlar sığmamıştır, jandarmadan yardım istenmiştir, 
vatandaş, vergi yatırmaya gelen vatandaş kolundan 
tütülüp çıkarılmış, yağmurda sokağa bırakılmıştır. 

İBu duruma gelince Devletin artık, bırakın bir yı
lı, Ibir ay, bir saniye dahi beklemeye tahammülü kal
madığı kanaatine varılmıştır, 

'Biraz önce söyledim; İstanbul Defterdarlığının bi
nasının damının akması veyahut da Ankara Vilayet 
binasının dışının şeklinin güzel olmaması biraz yu
muşak, esipritüel Ibir şekilde yaklaşacağımız bir konu 
olabilir; ama ne zamanki Devlet, vergi yatırmak için 
verigi dairesine gelen vatandaşı jandarma zoru ile so
kağa atmıştır, burada ciddî bir problem vardır den
miştir ve bu durumda yapılmasının üzerine gidilmiştir. 
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iBen sadece Maliye Bakanlığından size misaller 
verdim. 1982 yılında 21 yerde vergi dairesi için ça
balarımız sürmektedir. 1982 yılında bunların en aşağı 
18-19'unun yerlerinin tespit edilebileceğini, ihaleye çı
kabileceğini ümdt ediyoruz. 1983 yılında huzurları
nızda 40J5CI yeni vergi dairesi teklifi ile de gelece
ğiz. Çünkü, Devleti devlet yapan, devleti etkin ve güç
lü bir müessese yapan unsurların başında yapılaşma
nın yerleşmenin geldiğine samimî olarak inanıyoruz. 

ıBu, biraz evvel söylediğim işyeri meselesi, Kars 
misalini de 'verdim, lojman meselesi de bütün açıklığı 
ile huzurlarınızda ifade edilmiş durumda. 

Biz 1982 yılında Türkiye'de 100 ilçede 1 Ikonut-
luk mal müdürü için, 100 ilçede de 2 konutluk mal 
müdürü ve vengi dairesi müdürü için, sadece vergi 
dairesi müdürü için (Ki, bunlar devamlı hareket eden 
memurlarımız) birer lojman düşündük ve hemen size 
söyleyeyim; çoğu ilçede konut yapılacak arsa bulu
namadığı için, ilçeler arasında süratle kaydırmalar 
yapmak durumunda kaldık. Yani şunu demek istiyo
rum; evvela arsa bulmakta Devlet güçlük çekmekte
dir. Arsa bulsa bile bu arsa ile ilgili ihtilaflarda sı- . 
kıntı çekmektedir. Üçüncüsü, bu arsanın imar duru
munda da büyük problem olmakta. Çünkü, imar 
planlarımızın mutlak surette en uygun yeri vergi dai
resi binası olarak ayırdığını söylemek son derece güç 
olmaktadır. 

Şimdi, Devlet hızlı bir şekilde ihale suretiyle, yapı 
suretiyle kendisine yerleşme ve memuruna konut te
mini cihetine giderken, bu işin, biraz önce söylediğim 
sebeplerle beklemeye tahammülü olmadığı kanaatine 
varılmıştır ve süratle Devletin satın alma suretiyle 
hem işyeri, hem de konut edinmesinin uygun olacağı 
kanaatine varılmıştır ve Devlet bunu yapmaktadır. 
1981 malî yılı ile 19812 malî yılının bugüne kadar olan 
kısmında, örneğin; Maliye Bakanlığı 800 küsur konut, 
memurları için ve 15-20 yerde de vergi dairesi veya 
diğer hizmet binaları almıştır; bitmiş binaları almış
tır. Fakat biz Türkiye çapında bitmiş bina ararken 
şöyle bir gerçekle karşı karşıya kaldık : 

$mdi, şurada bir bina var; ı% 25'i, % 4ö'ı, % 60'ı, 
% 70'i bitmiş ve teknik olanlar veya ihtiyaç sahipleri 
herkes ittifak ediyor ki, bu bina ufak bir tadilatla 
vergi dairesine tahvil edilebilir; fakat binanın müte
ahhidi veya sahibi, bu binayı bitirdiği takdirde alıcısı 
olmayacağı mülahazası ile ve mevcut faiz uygulaması 
karşısında binayı bırakmış. 

Şimdi biz, bir tercih karşısındayız; bu binayı kısa 
sürede (Hem de uygun bir yerde, Hükümete, diye- | 
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lim ki, 100 metre, 200 metre mesafede) bitirtip, Dev
letin istifadesine sunmak veyahut da ona 1 kilometre, 
500 metre, 750 metre uzakta, hasbelkader üzerine bir 
yapı yapılmamış bir arsaya yeni temel atmak.^ Bu 
iki alternatif karşısındasınız. 

Şimdi, bu durumda ne olabilir?.. Mademki Devlet 
bitmiş bina alabiliyor, o halde Devlet, yarım kalan 
binaları da alabilsin, dendi. 

Tabiî, burada Hükümete cesaret veren uygulama, 
Toplu Konut Tasarısının geçici hükmü oldu. Toplu 
Konut Tasarısı, esas itibariyle vatandaşı konut sahibi 
yapmak için getirilmiş ve inşaata yönelik bir düzenle
me idi; fakat ona bir geçici madde eklendi, dendi kî, 
Toplu Konut Fanundan 100 metrekarenin altında ol
mak şartı ile yarım kalmış kooperatiflere özel ön
celikler tanınabilir. Çünkü, işin mantığı bunu gerek
tiriyordu. 

Şimdi, ®Q milyar lira sarfedip, 40 bin yeni ev 
almak mı, yoksa, yarım olan ve tamamlanması için 
belli imkânlar bekleyen 40 bin konutu devreye sok
mak için 30 milyar lira harcamak mı?.. Toplu Konut 
Tasarısında ikincisi tercih edildi; az bir masrafla çok 
sayıda konut vatandaşın istifadesine sunulabilir, diye 
düşünüldü., 

Burada da aynı espri : ı% 60'ı, ,% 70'i, % 80'i, 
bitmiş bir binayı mı teroilh edelim, yoksa onu orada 
bırakalım kendi kaderine; çünkü, biliyoruz ki, sahi
binin, mevcut şartlarda : 

il. Satmaya ümidi olmadığı için, 
2. Mevcut faiz rejimi ile elinde kaynağı bulun

madığı için 1-2-3-4-5-6 sene daha o binanın üstüne 
gitmesi imkânı yok, bunu almayalım, o zaman biz ye
ni bir arsa temin edip, yeni bir temel atma cihetine 
mi gidelim?.. 

Şimdi bunun üzerine, yarım bina... Şunu samimi
yetle ifade edeyim; bu noktaya kadar, bunun dışın
da yarım bina almanın başka bir esprisi yoktu. Bu 
konunun her iki komisyonda, gerek Bayındırlık Ko
misyonunda, gerek Malî işler Komisyonunda, detay
da tartışılmasının arkasında mutlak surette bizim, ge
rekçeyi iyi kaleme alamamış olmamızın önemli bir 
rolü olduğunu anlıyorum ve bunun için özür diliyo
rum. Tasarı, esas itibariyle Maliye Bakanlığı tara
fından hazırlanmıştır, gerekçesi de Maliye Bakanlığı 
tarafından hazırlanmıştır; ancak bu mesele Maliye 
Bakanlığının meselesi değildir, biraz sonra izah ede
ceğim. 

Biliyorsunuz Maliye Bakanı son 1,5 senedir haki
katen çok ağır bir yükün üstesinden gelmeye çalış-
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malttadır. Bu arada doğru bildiğimiz şeyleri, dloğru 
olarak anlatmakta belli zaaflarımız varsa bunun için 
özür dileriz. 

Biraz önce söyledim, bu mesele, Maliye Bakan
lığı tarafından oluşturulmuş gibi görünüyorsa da Ma
liye Bakanlığı meselesi olarak takdim edilmemiş
tir. Çünkü, Maliye Bakanlığının meselesi değildir. 
Lütfen kendi temsil ettiğiniz bölgelerde veya buna 
vaktiin'iz yoksa, Ankara, istanbul gibi büyük şehirler
de ağır ceza hâkimlerinin oturdukları odaları bir 
gidip ziyaret edin. Devlet o kürsülerde temsil edilir 
mi? Takdirlerinize arz ediyorum. 

AHMET SENVAR DOĞU — İcra daireleri?.. 
MALÎYE BAKANLIĞI TEMSÎLCİSt ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — icra daireleri, vergi daire
leri, karakollar... Ve nitekim bu sene artık bu hu
zursuz edici, bu Devletin etkinliğini ve güçlülüğünfü 
engelleyici faktöre son vermek için, Yüce Meclisiniz 
Hükümete büyük imkânlar tanımıştır. Burada, Em
niyet Genel Müdürlüğü için verilen ödenekleri hep 
beraber gördük, hatırlıyoruz. Adliye için verilen 
ödenekleri hep beraber gördük, hatırlıyoruz. Eksik 
olmayın, bizim için de imkânlar tanıdınız, onları da 
biliyoruz. 

Şimdi, yarım bina alınsın.. Müsaade ederseniz, 
bazı konularda bu iş doğru mu, değil mi?.. Esas iti
bariyle, tabiî belli tereddütler hâsıl olmuş onları da, 
Sayın Başkanım müsamahanızla detaylı cevaplandır
maya çalışayım. 

Bir kere, gayri menkullerde esas itibariyle iki tür
lü satın alma şekli vardır; birincisi istimlak, ikincisi, 
pazarlık suretiyle satın alınır. Çünkü, gayri menkul, 
ister arsa olsun, ister bitmiş bina olsun, ister yarım 
bina olsun, kendisim" tekrarlayan standart bir varlık 
değildir. Çok özel bir keysi vardır; hasbelkader ora
da bulunmuştur, onun sahibi de hasbelkader bay (A) 
ise, pazarlık suretiyle alınacaktır; istimlâk suretiyle 
alınması mümkün değilse. Peki, «Efendim, istimlâk 
suretiyle alalım...» istimlâk suretiyle maalesef her za
man almak mümkün değil. Çünkü seçtiğiniz bina, 
her zaman resmî yapı sahasında kalmıyor. Biz me
selâ, «Mithâtpaşa caddesinde bir tane vergi dairesi
nin bulunması kadar mantıklı bir şey yoktur.» diye 
düşündük, fakat bizde tabiî şehirlerimiiz çok hızlı 
büyüdüğü, hafsalamızın üzerinde bir tempoda büyü
düğü için, Mithatpaşa caddesi, imar planında iskân 
sahası diye düşünülmüş; ama bugün işyeri sahası ha
line geldi. «Böyle işyeri sahasında bir vergi dairesi 
yapalım.» diyorsunuz, tek metrekare yer yok; resmî 
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daire sahası olarak belirlenmiş. Bunun üzerine imar 
planında tadilat yapılmıştır; binanın yeri, resmî hiz
met binası yeri olarak tadil edilmiştir ve ondan son
ra buradaki bina istimlak edilmiştir. Biz bunu geçen 
sene yaşamışızdır. 

Şimdi, bu Tasarı esas itibariyle bir satın alma ta
sarısı değildir, (benim kanaatim veyahut da samimî 
inancım, size ifade etmekte fayda gördüğüm) bu şe
kilde satın alınmış binanın, pazarlık suretiyle ihalesi
ne imkân veren bir Yetki Kanunu Tasarısıdır. Çün
kü Devlet; beyefendilerin bu kürsüden ifade ettiği gi
bi, bitmiş veya bitmemiş bir binayı pazarlık suretiy
le satın alabilir. 2490 sayılı Kanunun 46 ncı madde
si Devlete, Hükümete bu imkânı tanımaktadır. Hat
ta ilgili Bakanlık yetkilidir bunu yapmaya. Burada, 
bu Kanunun inceliği, o satın alınan binanın pazar
lık suretiyle tekrar bir müteahhide tamamlattırılma-
sıdır. 

Burada, «Niçin pazarlık suretiyle?» denfildıi. Ter
cih açıktır; müm'künse o binanın asıl müteahhidine 
tamamlattırılması tercihi saklıdır veyahut da açıktır 
bu Kanunun arkasında. Niçin öyledir? Efendim, bi
raz önce söylediğim şekilde, bir kere Türkiye'de mü-
teahhitllerlin, tam kavrayamadığım çeşitli sebeplerle, 
işyerini teslim almaları ve üstlendikleri işi başarma
ları büyük bir sorun olmaktadır bugünün Türkiye' 
sinde. Bunun sebebini ben bilemiyorum, ama misal
lerle arz ettim, bu böyledir. 

ikincisi; herhangi bir binayı almış, arsasıyla ilgi
li ihtilafı halletmiş, imar durumunu halletmiş, arsa
nın temelini atmış, belli bir seviyeye getirmiş bir mü
teahhidin bu işi yapma konusunda belli bir kabili
yeti olduğu varsayılmıştır. Devlet, yıllardan beri 
yüzlerce inşaatının bitmesini canugönülden bekler, 
dilerken ve bu binalar ortaya çıkamazken, sağda sol
dü bazı insanlar görüyorsunuz ki, temeller atıp, bu 
temelleri belli seviyelere getirebilmektedirler. 

Burada, 2490 sayılı Kanuna göre, pazarlık sure
tiyle yapıldığı takdirde Kanunun temel hükümlerin
den kaçınılmakta mıdır?.. Kesinlikle... Nitekim, biz 
o konuda bir hata yapmışız, Maliye Komisyonu bu
nu düzeltti, dedi ki, «2490 sayılı Kanun hükümleri-. 
ne göre pazarlıkla.» 2490 sayılı Kanun, pazarlıkla 
bir iş yapılırken bunun usulünü gayet sarih şekilde 
belirtmiştir. Komisyonlar nasıl kurulacaktır, komis
yonlar ne g/ibi hazırlık çalışmaları yapacaktır, ko
misyonlar bu hazırlık çalışmalarında hangi usullere 
uyacaklardır?.. Bütün bunları tespit etmiştir. Hükü
met de, kendisini bu hükümlerle bağlı saymakta
dır. Gerekçede bir sıkıntımız olduğu anlaşılıyor. 
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«Müteahhit kendi inşaatını tamamlasın...» Ama 
bu da şart değildir; bazı hallerde müteahhitler bı
rakıp gitmiş de olabilirler, devam etmemeyi de tercih 
ediyor olabilirler. Bu durumda, bunun yine usulü 
dairesinde başka bir müteahhide verilmesi mümkün
dür; burada da pazarlık usulü. Peki, pazarlık usulün
de bir suiistıimal olursa?.. Efendim, pazarlık usulüy
le de olsa, bir binanın başlangıçta ihaleye çıkarılma
sının kuralı bellidir; Bayındırlık Bakanlığının birim 
fiyatları vardır, birim fiyatları esas alınacaktır, beş 
tane, on tane müteahhit kabiliyetli olduğuna inanı
larak çağrılacak kendileriyle pazarlık yapılacak, en 
düşük verene ihale edilecektir. 

Burada bir konu mevzubahis edildi; «Niçin % 
40'ı, bitmiş de % 25'i bitmiş değil?» Biz, «<% 40'ı 
bitmiş» demiştik, Komisyon, «% 25'i bitmiştir.» dedi; 
saygıyla karşılıyoruz. Bu da şu : Hasbelkader oraya 
iki tane demir çubuk atmışsa bu bina yarım inşaat 
sayılacak mıdır, sayılmayacak mıdır? suali çıktı. 
«ıBir asgarî seviyesi olsun. Bu asgarî seviyedir. Bir 
binanın % 90'ı da bitmiş olabilir, % 80'i de, %70'i 
de, fakat % 25'inden az kısmı bitmiş olmasın» den
di, 

Bu arada, «Bir inşaatta, yarım alınacak binada 
hangi ölçüde demir çimento kullanıldığının tespiti 
zordur.» dendi. Bu zorluk, Devletin ihale ettiği ko
nutlar için de vardır, bütünüyle satın aldığı konut
lar içlin de söz konusudur. Mutlak surette bir bina
nın teknik spesifikasyonlarına göre inşa edilmiş ol
ması, bitmiş haliyle ve yarım haliyle esastır, bunun 
dışında olan bir şey varsa, bunu mutlak surette bu 
inşaatın kontroluyla görevli olan Bayındırlık Bakan
lığı mühendisleri görüp belirleyecekler ve herhangi 
bir şekilde usulsüz durumu varsa müdahale edecek
lerdir, 

«Devlet, tamamen ticarî amaçlarla başlattığı bi
naları satın almalı mıdır?..» dendi. Konutlarda ala
bilir ve alınmaktadır; çünkü konut konuttur, içinde 
bay (A) oturur, o, herhangibir şekilde tüccar olur, 
bay (B) oturur, memur olur, konut olarak alındığı 
müddetçe sorun kalmaz; ama, «Tamamen ticarî 
amaçlarla başlanan bir bina resmî daire olarak kul
lanılabilir mi?..» Bugün Türkiye'de, sadece Kızılay' 
da -bir yürümenizi tavsiye ederim- yüzlerce, bin
lerce, konuit olarak, iş hanı olarak yapılmış binalar 
resmî daire olarak zaten kullanılmaktadır. Bizim ge
tirdiğimiz, Hükümetin getirdiği Tasarı ileri bir adım
dır, çünkü bina yarımken yakalamaktadır ve vergi 
dairesi açısından önemli olan, 400 - 500 metre geniş

liğinde boş bir sahayı yakalayabilmektir, banko usu
lüyle bu binayı, süratle, vergi dairesi haline getirebil
mektedir. 

Deniyor ki, «Bir ev olarak yapılmış binanın res
mî dalire olarak yapılması halinde yükü kaldıramaz.» 
ben, teknisyenlerin bu konudaki görüşlerine hürmet 
ediyorum, ama bugün Türkiye'de, ev olarak yapılmış 
binalar mahkeme olarak kullanılmaktadır ev olarak 
yapılmış binalar, bittikleri için vergi dairesi olarak 
kullanılmaktadır. O bakımdan, yarım olan binanın 
niçin kullanılamayacağını anlamakta güçlük çektiğimii 
samimiyetle ifade etmek isterim. 

«Zamanlama bu konuda niçin geçici madde ola
rak teklif edilmiştir?» dendi onu ifade etmekte fayda 
görürüm. Bunun bir tek sebebi var temelde; buna 
devamlı bir nitelik kazandırmak istemedik. Şöyle; bu 
bir spontane hadise, birden bire Devlet, bir noktada 
ortaya çıkıyor diyor ki, «'Ben, yarım binalar için şöy
le bir uygulama yapacağım.» Toplu Konut Tasarı
sında öyle dedi, «Yarım binası olan kooperatiflere 
yardım edeceğim.» Ama şimdi, eğer bu Kanuna de
vamlı bir nitelik verilirse, bundan üç - beş sene son
ra bir vatandaş bir inşaata girer, % 25'irii bitirir, 
ondan sonra, Devlete, «Gel benim binamı al» der. 
Yani, Kanunu bildiği için Bu Kanuna göre tavrını 
tespit edebilir diye, geçici nitelik kazandırdık. Ayrı
ca, bunun ikinci sebebi de şudur : Devlet, zaten te
mel ilkeyi benimsemektedir. Temel ilkede, inşanın 
ihalesi suretiyle bina edilmeye ilke olarak, «Evet» 
demektedir ve bunun için huzurlarınıza Bütçe Kanu
nu ile getirmektedir; ama bu binaların hizmete gir
medi 2, 3, 4 sene alacağı için, fakat Devletin sıkın
tısı son derecede1 acil olduğu için, günlük olduğu 
için, ıbiraz önce söylediğim sebeplerle, anlık olduğu 
için; «Aradaki boşluğu kapatayım:, ondan sonra 
genel usuller uygulansın», denmiştirJ 

ıŞimdii, Devlet İhale Kanununun ihtiyacı karşıla
yabilir rrii?... Devlet İhale Kanunu, bu haliyle ihti
yacı karşılayamamıştır. Bu Kanun Tasarısı onun için 
huzurlarınıza gelmiştir. Eğer 2490 sayılı Kanonun 
içine monte edilsin diye beklersek 2 problem ortaya 
çıkacaktır. Birincisi; 2490 sayılı Kanundur. Hakika
ten temel kanunlardan birisidir, bumun müzakeresi 
zaman almaktadır, bize zaman kaybettirebilir. İkin
cisi; 2490 sayılı Kanunun Tadil Tasarısıdır. Bu, te
mel esasları (getirmektedir. Biz bunun istisnaî bir 
esas olduğunu huzurlarınızda ifade etmiş bulunu
yoruz. O bakımdan bunun ayrı düşünülmesinde fay
da var diye mülahaza edilmiştir. 
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Şimdi, burada bizim gerekçemizde; inşaat sek
törüne de kolaylık sağlanması gerekçe olarak orta
ya konmuştur. Yalnız bu, tabiî Türkiye'de inşaat 
sektörünün problemini çözecek diye de düşünülme
miştir. Yardım eder diye söylenmiştir. Nitekim, bi
raz önce ifade ettiğim gilbi, Toplu Konut Tasarısın
da da buna mümasil bir hüküm getirilmiştir. Yal
nız burada yüksek huzurlarınızda samimiyetle itiraf 
edeyim; bu Tasarı hazırlanırken sadece Devlet dü
şünülmüştür, Bundan bütün samimiyetinizle emin 
olmanızı özellikle istirham ediyorum. Sadece Dev
let ve Devleti devlet yapacak unsurlar düşünülmüş
tür. Devlet, hiçbir zaman Devletin ihtiyacı olma
yan bir binayı gidip satın almayacaktır, almaması da 
esastır. Bir Devlet memurunun buna cesaret etme
mesi esastır; ama hakikaten bina gidip de beğenil-
diği takdirde, nasıl bitmiş bir binayı, «Evet burası 
memur konutuna yakışır» diyor ve satın alıyorsak, 
nasıl bitmiş olan bir binayı, «Evet Devlet bu bina
yı alır ve şu maksatla kullanabilir.» diyorsak, aynı 
espri yarım kalmış binalarda da geçerli olacak
tır. 

Bu arada, «Bu tür binalar, hastane, okul olmaz.» 
dendi. Doğrudur. Bu tür binalar okul, hastane ol
maz; onların özel projeleri vardır, arma zaten hiçbir 
apartmanın içinde bugünkü durumda hastane yok
tur. BeM bazı apartmanlarda okul vardır. O zaman, 
demek ki bu şekilde edinilecek binalarda hastane, 
okul motifi düşünülmeyecektir; vergi dairesi moti
fi düşünülecektir, tapu dairesi düşünülecektir, mah
keme düşünülecektir, karakol düşünülecektir, lojman 
esprisi vardır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Özellikle, tekrar yüksek müsamahanız için te

şekkür etmek istiyorum. Bizim kanaatimiz odur ki, 
özellikle Ma'lî îşler Komisyonunun kabul ettiği me
tinle 'birlikte, bu Tasarı zaaflarından arındırılmıştır 
ve Türk memurunun, bu Tasarı kanunlaştığı takdir
de, Kanunu sadece ve sadece Devletin menfaatleri 
ve ihtiyaçları istikametfinde kullanacağından emin 
olmanızı özellikle istirham ediyorum. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumcu oğlu. 
Buyurun Sayın Erginay. 
AKÎF ERG1NAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Bilirsiniz, işletmelerin 2 türlü sermayesi vardır. 

Biristi, sabit sermaye, birisi de işletme sermayesi. 

Devlet de geniş anlamda bir işletmedir, onun da bir 
sabit sermayesi olması gerekir ki, binalardır. Dev
let ne iş yapar?... Devletin işi kamu hizmeti üret
mektir. Peki, işletmelerde sermaye payı ile işletme 
sermayesi payının ne olması gerekir?... Bun
ların ayrı hikâyeleri var; fakat Devletimizde, 
timizi. Şimdi düşünün, şu Bakanlıklar olmasaydı ha
zara alımmamış. Bir ara Bakanlıklara yapılan yatı
rımların hiç de yerinde olmadığını kısır olduğunu id
dia etmişlerdi, daha sonra bir yabancı geldi, «En iyi 
bir yatırımı yapmışsınız.» diye tebrik etti memleke
timizi. Ğimdi düşünün, şu Bakanlıklar olmasaydı ha
limiz ne olurdu?:.. Hele şu muhteşem binamız olma
saydı ne olurdu?^. 

iBu itibarla, eskiden beri memleketimizde bu ka
mu hizmetinin görüleceği sabit sermaye düşünülme
miş; pek az düşünülmüş. Kaldı ki, bu 15 - 20 se
neden beri 'de kamu hizmetleri çok çoğaltılmış. Sa
yın Başbakanımızın da belirttiği gilbi; birçok bakan
lıklar, bakanlık kararıyla genel müdürlükler kurmuş, 
bunların yalnız merkezde değil, taşrada teşkilatla
rını da büyütmüş, yani kamu hizmeti yapayım der
ken, muazzam bir bürokrasi kurulmuş. Dolayısıyla 
da, bina yok, hadi kiralık, bina yok, hadi bakalım 
bir nevi göçebe hal'i; dolayısıyla bugünkü duruma 
geldik. 

Çaresini arıyoruz... Evet, 2490 sayılı Kanunumuz 
var; hepimiz bilirsiniz, işlemiyor ve bu Kanunun 
suiistimale ne kadar müsait olduğu da malum. Ka
palı kapılar içimde değil, oyun, kapalı kapıların dı
şında müteahhitler tarafından oynanmıştır. Birim 
fiyatlarının kâr payının üstünde fiyat kırmak sure
tiyle ihaleyi alan müteahhitlerimiz çoktur; çünkü 
aftmiyetlidir, biçimine getirip tasfiyeye girecektir, 
aMığı avansı kullanacaktır. Hülasa, bu anlamda 2490ı 
sayılı Kanun, bugün binb'ir tane ihalenin sonucunda 
çökmüştür denebilir; yani halen böyle (Bilmiyorum 
tabiî, Maliye Bakanlığı bilir bütün değerleri bakı
mından) binlbir tane belki yarı kalmış inşaat vardır 
ki, 2490'ın istismar edilmesi, suiistimal edilmesi so
nucudur. Tabiî enflasyon etkisi .var; fiyatlar yüksel
di, işgücü pabalılaştı gibi bimbir sebeplerle bugün 
ticaret mahkemelerimizde de birçok davalar vardır. 
O halde bir çare bulmak gerekirdi, daha önceden 
düşünülmesi icap ederdi. Böyle sürüncemede bıra
kılmaması, memleketin parasının böyle heba edilme
mesi lazımdı; ama idaremiz zaten geniş anlamda sa
kattı, burada tam bir idarenin bulunabileceğini de 
düşünımezdiik., 

356 — 



Danışma Meclisi B : 92 10 , S s 1982 O : 1 

Nitekim, sayın arkadaşlarımızdan bir kısım hazin 
tablolar çizdi; hele Maliye Bakanlığının Değerli 
Müsteşarının çizdiği tablolar da, gözlerimizin kirpik
lerinin yaşlanmasına, ıslanmasına kadar bizi ağlata
cak şekilde, ama ağlayalım mı, yoksa saçımızı mı 
yolalım; ben tereddüt ediyorum. Simidi ye1 kadar ne
redeydik?... Ben, talbiî maziyi ortaya koyup da, suç
lu aramak gibi bir düşünce içerisinde değilim, ama 
gayet talbiî şu içindie bulunduğumuz koşullarda mem
leketin elden geldiği kadar tamıir edilmesini, düzel
tilmesini istenim.., 

Şimdi, (bu umumî düşüncelerden sonra, bu Tasa
rı bakımından ileri sürülen iddiaları nasıl değerlen
dirmek lazımdır?... 2 Komisyonumuzdan birisi «Ha
yır» diyor, fakat onda ıbir arkadaşımız, «Evet» di
yor. Diğer Komisyonumuz «Evet» diyor, onda da 
2 arkadaşımız «Hayır» diyor. Şu komisyonda de
mek ki mulhalif olanları karşılıklı olarak değiştirsek; 
birMnde tamamen ittifakla kabul, ötekinde de aşa
ğı yukarı ittifakla ret çıkacak. Zaten konuşmalardan 
da aynı neticeye varıyoruz; bir kısım arkadaşlarımız 
fikirlerini lehte ve bir kısmı da aleyhte söylüyorlar. 
Gayet tabiî fikir mübadelesi, sonucu bize daha er
ken verdirecektir., 

Değerli arkadaşlarımı; 
Hemen fikrimi sonuç olarak söylersem, dinlen

me şansını biraz kaybederim. Onun için yavaş yavaş 
ifade etmdk istiyorum; bugüne bu Tasarıyla, 2490'm 
bir nevi bertaraf edildiği anlamı yoktur. Bunu Sa
yın Müsteşar da belirttiler; bu açıktır. O yine dura
cak, o yine şartlarına göıre işleyecek. O halde, yeni 
Tasarı «Bel'irtl'i bir müddet için» diyor, ama ben ona 
da muhalifim, pdk uymak istemiyorum, geçici ol
masını da düşünmüyorum. Bu, 2490'ı belki tamam
layıcı bir Kanun olacak. Devamlı olmalı, geçici ol
mamalı. Çünkü, geçici olma bir kuşku yaratıyor, 
şüphe doğuruyor. Acalba ibirçok binalar var da; ni
tekim Bayındırlık Komisyonunun bir cümlesinde bir 
ifade var, «Bir maksatla» diyor, hangi maksat; al
tını çizmek lazım. Ne gibi maksatla aldığı bilinme
yen bir hal, sanki bir şey varmış gibi söylüyor. Bvet, 
böyle bir koku, hakikaten bir kuşku ortaya çıkabi
lir, geçici olarak yaparsanız; 1,5 senede bu meselele
ri halledeceksiniz, ondan sonra «İş bitti» diyeceksi
niz, «Başka gelenlere olmaz» denecek. 

Böyle bir gaye herhalde yok tabiî; Devletimize 
her şeyden evvel samimî olarak inanmamız gerekir. 
Bu itibarla, 2490'ın uygulanması koşullarına ıgöre 
devam edecek ve yeni Kanun da çıkarsa, onu da die-

I vamlı olarak kabul etmek gerekir. Çünkü, 'biliyor
sunuz bugün Devletimiz korkunç kira vermektedir. 
Size en son, bankerliğin bize Devlet olarak yükledi
ği ıbir noktayı (belirteyim!; Sayın Müsteşar da işaret 
eder, KızılayMalei bina 72 milyona kiralanmıştır, 

ISADÎ ERDEM — Hangi bina?, 
AKİF ERGÎNAY — Tasfiye kurullarının otura

cağı Millî Piyango binasının yanındaki bina, 
Öyle mi Sayın Müsteşar?. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCM ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Evet efendim; yalnız özel 
I idareden. 

AKffF ERGtNAY — Tabiî, o başka, parayı ve-
I ren benim ya, kim alırsa alsın. Bina özel idarenin ya

hut özel şahsın; fakat 72 milyon; tasfiye kurulları 
I için, tasfiye kurulları orada çalışacak. Tasfiye kurul

larının endirekt Devlete olan bir maliyeti, bir yükü 
I ortaya çıkmış oluyor. 
I Bilmiyorum, ISayın Maliye Bakanlığı her bütçe 

yılında ödenen kiraların miktarını bize söyleyebilir 
mi?.. Kaç milyar?.. 100 milyar mı, 150 milyar mı, 

I 200 milyar mı?.. Bir hesapları var mı? Yani tahmin 
etse bile, korkunç bir rakamla karşılaşacağımız aşi-

I kâr. 

I Sayın arkadaşlarım; 
I Bu, rasyonel bir işletmecilik değil. Bu, iflasa git-
I mek isteyen, tabiî Devlet iflas etmez, ama iflas ka-
I pisini açabilen özel bir işletme bakımından bir yol-
I dur; ama sen kendi sermayeni, sabit sermaye haline 
I getirir kiralardan kurtulursan, daha iyi hizmet ya-
I parsın, daha az masraflı olur ve artacak paraları da 
I başka kamu hizmetlerine yöneltirsin. Dolayısıyla, 
I halen bankalarda olduğu gibi; her köşe başında bir 
I banka, dön bir banka daha, dön öteye öteki banka; 
I şimdi bizim de dön bir yerde bir daire genel mü-
I dürlük, dön bir tarafa bir genel müdürlük daha, öte-
I ye dön bilmem ne müdürlüğü.. Bütün bunlar dağıl-
I mış böyle, karmakarışık ve kiralık çoğu. Turizm Ba-
I kanlığına gittik, baktık, «Kızılay'ın bir binası» dedi-
I 1er. «Nedir?..» kiralık. «Öteki binası?..» O da kiralık. 
I Yanılmıyorsam 19 yerde kiralık binada bir Bakanlık 
I yahutta büyük bir kısmı itibariyle. Hazin; o halde 
I bunları düzeltmekte fayda var. Devletin parasını il-
I lâ da ihaleye çıkaracağım da, muntazam yaptıraca-
I ğım da, zamanında çıkacak da ondan sonra. Çıkmı-
I yor işte, yapamıyorsunuz, 2490'la Devletimiz bu mü-
I teahhitlerle mücadele edemiyor, başaramıyor. O hal-
I de, bitmekte olan bir binayı hiç olmazsa zamanında 
I (Aynı müteahhitle, aynı bina sahibiyle de pazarlık 
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yapabilirsiniz) satın almak ve gayet tabiî satın alır- I 
ken de, gerek Bayındırlık Bakanlığının raporunu bi
rim fiyatları itibariyle nazara almak, gerekse tmar 
ve İskân Bakanlığının imar planı bakımından ölçü
lerini (Ne ise) koydurmak şartıyla almak.. Zannedi
yorum ki bu anlamda, devamlı da yapıldığı takdirde, 
her sene bütçe kanunlarımızla bunlarında tahsisatı 
konduğu takdirde, büyük binalar bakımından düşün- j 
müyorum, ama küçük binalar, yani başta belki loj- j 
man olmak üzere, arkadaşımızın bahsettiği gibi, ver
gi daireleri, tapu daireleri, mahkeme binaları, daha 
binbir idarî binalar, hatta nüfus daireleri; bunların 
hepsi darmadağınık birçok yerlerde, bunları bir ara
ya toplamak, Devletin kendi mülkü içerisinde bu
lundurmak imkânı doğmuş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu açıklamalar muvacehesinde zannediyorum ki 

bu Kanun Tasarısının Komisyondan gelen şekliyle 
bazı değişiklikler yapmak suretiyle kabulü uygun 
düşer. Sayın «Doğu arkadaşımla bir önerge hazırla
dık, şimdi takdim edeceğim; bir defa bu Tasarıyı 
geçici olmaktan çıkarıyor, kuşkudan da bizi kurtara
cak; bir. 1 

İkincisi; ilgili bakanın keyfine de bırakmıyor, is
tediği gibi alır-satar manasını da bırakmıyor, Bayın
dırlık Bakanlığı, hatta belki İmar Iskân'ın imar ba
kımından da durumu tespiti açısından bir hüküm 
konabilir. Biz onu koymadık, çünkü bunun kendili
ğinden olacağını düşündük; ama Bayındırlık Bakan
lığının bu işi bilmesi, onun takip etmesi, onun ger
çekleştirmesi lazım. 1609 sayılı Kanun zaten bunu 
amir. Onu da bu Kanunla bertaraf edecek değiliz ya. 
Onun 18 ve 20 nci maddeleri açıktır, Devletin bina
ları bakımından Bayındırlık (Bakanlığı yetkilidir, 
2490 sayılı Kanun çerçevesinde. O halde, onu da bu
raya sokmakta fayda var. Binaenaleyh, adeta Bayın- I 
dirlik Bakanlığının nezareti altında, gerekli şartları 
da tespit etmek suretiyle, bu Kanun Tasarısının ka- I 
nunlaştırılması, zannediyorum hem rasyonel hem ik
tisadî hem de şu memleketimizin içinde bulunduğu 
koşullardan, hazin tablolardan kısmen kurtulma ba
kımından yararlı, faydalı ve temenni ediyorum, uğur
lu olur. I 

'Bu ümit ve temenni içerisinde hepinizi saygıyla I 
selamlarım efendim. (îAlkışlar). I 

!BA§İKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Şahin, buyurun efendim. 
A. AVMİ ŞAHİN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; J 
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Bugün huzurumuza gelen Tasarı ile Maliye Ba
kanlığı, alıştığımızın tersine ve fakat şayanı şükran 
bir tutum ile geliyor. 

Kamu kuruluşlarının tahsisat istedikleri zaman 
korkulu rüyası olan Maliye Bakanlığı, bugün huzu
runuzda yatırım yapmak, para harcamak için yetki 
istiyor; öncelikle bunu bir güzel olay olarak yâdet-
mek isterim. Yalnız, şunu da belirteyim, Sayın Müs
teşarın açıklamalarından, burada tahsisat verirken. 
(Bilmiyorum, misalleri sadece Maliye'den verdiği 
için) nalıncı keseri müessesesi mi işleyecek diye dü
şünüyorum. Ümit ediyorum, Kanun metninde «İl
gili Bakan» dediğine göre, herhalde diğer bakanlık
lar da dahil ve bendeniz, Değerli Hocam beni ma
zur görsünler, yine bu «?Bakan» sözü geçmişken, 
Devleti teslim ettiğimiz bakanların herhalde bina 
alımlarını da layıkı veçhile gerçekleştirebilecekleri 
kanaatindeyim. 

Burada ehemmiyetle üzerinde durmak istediğim 
bir konu var; Gerek Bayındırlık Komisyonunun ret 
gerekçesinde ve gerekse bazı konuşmacı arkadaşla
rımızın itirazlarında, «Müteahhit bu işten kârlı çıkar» 
endişesi var izlenimini aldım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Müteahhitlik bir üretici meslektir: Kumdan, çi

mentodan, demirden ve keresteden insangücüyle yuğ-
rulup eserler ortaya çıkarıyorsunuz. Bu bir finans
man ve organizasyon meselesidir. Mühendislik ve 
mimarlık hizmetlerinin büyük ölçüde karıştığı, var 
olduğu, ağır bastığı bir meslek dalıdır. Bu itibarla, 
burada bütün güvensizliği müteahhitlik müessesesi 
tarafından tevcih etmenin fevkalade yanlış olduğu 
kanaatindeyim. 

2490 sayılı öyle bir kanunumuz var ki; rayiç fi
yatları ve birim fiyatları Bayındırlık Bakanlığı tespit 
eder, ihaleyi Devlet yapar, kontrolünü Devlet yapar, 
istihkakını İDevlet imzalar, ödemesini de Devlet ya
par. El'insaf; burada bir tek suçlu gösteriliyor, o da 
müteahhit. iBravo, demek ki bu kadar mekanazima-
nın içerisinden çıkabilip de her istediğini yapabili
yorsa, «Bravo» demek lazım. Yani burada yanlışlık, 
terslik varsa, bunu sadece müteahhitlik müesesesinde 
aramamak lazım, 2490'da aramak lazım, bunu dü
zeltmek lazım. 

Değerli arkadaşlar; 
Sadece, «Müteahhidin ince inşaatta az kârı vardır, 

kaba inşaatta çok kârı vardır, o halde bu tasarı ye
rinde değildir» anlayışı da doğru değildir. Bir orga
nizasyon meselesi olduğuna göre, iyi bir müteahhit, 
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kaba inşaattan yaptığı kazancı incesinden de yapar. 
Bu bir organizasyon meselesdir, bu bir alım - satım 
meselesidir, hazırlık meselesidir ve icra meselesidir. 
Bu bakımdan bendeniz, Bayındırlık Komisyonun ile
ri sürdüğü gerekçeye katılamıyorum. 

Bir de kullanılmış olan malzemenin denetlene
meyeceği, kontrol edilemeyeceği tezi var. Bu doğru
dur; ama sınırlı doğrudur. Proje üzerinden kontrol 
edilebilir ve bina çok mühim bir bina ise, bugünün 
tekniğinde gerek kullanılmış olan betonon, bitmiş be
tonun çeşitli özel aletlerle beton kalitesinin tespiti 
mümkündür; gerekse elektronik dedektörlerle bina
ya hiç zarar vermeden kullanılan demirin çap ve 
miktarının tespiti de mümkündür. Gerekiyorsa bun
lar yapılabilir. Yani bu da bir gerekçe değildir. 

ıBurada Sayın Müsteşar biraz evvel açıklamalarda 
bulundular. Benim bazı sorularım vardı, onlar zail 
oldu diyeceğim. Çünkü belli binaların belli zaman
larda, belli gayelerle alınacağı gibi birtakım itham-
vari ifadelere rastladım, onları soracaktım. Onları 
Sayın Müsteşar açıkladılar; teşekkür ederim kendisi
ne. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu noktada bir tereddütüm var. % 25 meselesi 

beni tereddüte sevkediyor. % 40, gerek Bayındırlık 
Bakanlığının, gerek İmar ve iskân Bakanlığının ka
bul etetiği esaslara göre kaba inşaatın bittiği nokta
dır. Kaba inşaat bitmiştir, duvarları örülmüştür. Ya
ni, belli bir kıstas vermektedir; ama % 25'de, % 30'da 
nerede kaldığını bilmeniz biraz sorun olur kanaatin
deyim. Bu itibarla Hükümetin getirdiği asgarî % 40 
sınırı bence yerindedir. Bu konuda bir önergem yok; 
fakat Komisyon ve Hükümet bu konuda ne düşünür
ler, kendilerine bunu arz etmekle yetiniyorum. 

AHMET SENVAR DOĞU — Önerge var. 
A. AVNlı ŞAHİN — Var mı efendim?.. 
iBir de şu esası burada belirtmek isterim; biraz o 

meslekten sayılırım, onun için belki almıyorum: Ge
nellikle müteahhitler kaba inşaatları kendi güçleriyle 
yapacak kapasitededirler. Esas pahalı ve zahmetli 
olan taraf ince inşaattır ve kaba inşaatı tamamladık
tan sonra daire satmaya başlayan müteahhitler temel-
dekinden daha kazançlı ve daha iyi fiyata satacakları 
için, mümkün mertebe kaba inşaat bitene kadar dai
re satmamaya gayret ederler. Bu bakımdan tekrar 
yine % 40 sınırının geçerli olduğu inancındayım. Bu
nun önergesi geldiği zaman gerekirse tekrar üzerin
de tartışabiliriz. 
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Bir de şu husus bendenizin dikkatini çekti efen
dim: «Kanun yürürlüğe girdiği takdirde % 40» de
niyor metinde. iBu acaba, mesele 31.12.1982'de % 40 
sevyesi denemez mi? Çünkü Sayın Müsteşarın ifa
delerinden çeşitli kasabalarda, çeşitli vilayetlerde kü
çük binaların da alım kapsamına gireceğini anladım. 
Bu binaların da yılbaşı itibariyle % 40 seviyesinde 
olmaları sonucu 1983 sonuna kadar ince inşaatlarının 
bitirilmesi mümkün olur. Yalnız büyük binalar için 
belki 1982 sonu gibi bir zamanın, terminin konması 
mahzurlu olabilir. Ancak özellikle malmüdürü gibi, 
kaymakam gibi ilçe idaresinde vazife alan kamu gö
revlilerinin mesken sorununu halletmeye matuf alım
lar, bu gibi hallerde 1982 sonunda da yapılsa bir se
zonda tamamlanabilr ve maksadına uygun olur ka
naatindeyim. Bunu da arz ediyorum. 

1983 sıonuna kadar bitmezse müeyyide nedir? Ce
za nedir? «1983 sonuna kadar bitireceğiz» diye bir 
ifade var. Herhalde bu, «1983 sonuna kadar bitme
si gerekir» ifadesi de 1984 Bütçesi belki de bizim ih
tiyarımız dışında olur anlayışından mı neşet ediyor, 
onu da bilemiyorum. Yoksa başlanan şey 1983'de de 
biteblir, 1984'te de bitebilir. 

Efendim, kamu görevlilerinin yaralarına, prob
lemlerine büyük bir çare getirebilecek olduğuna ina
nıyorum bu Tasarının, şayet alımlar genel olarak loj
man anlamında olacak ise. Çünkü % 25 zam yapı
yorsunuz, kiralar da % 25 veya daha fazla artıyor. 
Ancak Kars'taki, Kars'ın ilesinde olan, Sayın Müs
teşarın bahsettiği durum bütün Türkiye sathında va
rittir. Bu itibarla devletin kamu görevlilerini en iyi 
şekilde tatmin edeceği yolun başında lojman mese
lesi gelmektedir. Şayet bu Tasarı lojman meselesinin 
hallinde, belli bir aşamaya vesile olacaksa, buna sa
dece müteşekkir olmak gerekir. 

Ben bu noktada şunu arz etmek istiyorum: Ço
rum Adliyesi mensupları Bakanlıktan tahsisat aldı
lar; 30 milyon gibi bir para aldılar; fakat hazır bina 
bulamadıktan için geri verdiler; ama bu Tasarı o za
man olsaydı yarım bulunan birçok bina vardı, onlar
dan birisini alıp lojman olarak bitirilmesini sağlaya
bileceklerdi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Geneli üzerinde fikirlerimi bu noktada özetler

ken, Tasarının bazı değişikliklerle prensipte lehinde 
olduğumu ve kamu idaresine ve kamu görevlilerine 
yardımcı olabileceği gibi, büyük bir stagnasyon içe-
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risinde olan inşaat sektörüne de yapacağı katkı bakı
mından olumlu bir tasarı olarak görüyorum ve bu 
Tasarının tasvibini yüksek görüşlerinize arz ediyo
rum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 
•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Değerli üyeler, oturuma 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.10 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.30 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGIL 
KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, imren AYKUT 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 912 nci Birleşimin 
2 nci Oturumunu açıyorum. 

Söz isteyen sayın üyelerden Sayın Çakmakçı, bu
yurun efendim. 

A. GÜNGÖR ÇAKIMAKÇI — Sayın Başkanım, 
değerli arkadaşlar; 

Tartışmakta olduğumuz tnşa Halindeki Taşınmaz 
Malların ISatın Alınması 'Kanununun, mensubu bu
lunduğum Komisyondaki gerekçelerle tümünün red
di yolunda zaten kanaatimizi zikretmiştik; ancak şim
di fazla da sözü uzatmadan, arkadaşların hiç de
ğinmediği bir gerekçeyle, bu Kanunun iddia edildi
ği gibi Devlete büyük yararlar sağlayacak nitelikte 
olmadığını kısaca anlatmaya çalışacağım. 

Devlet, en büyük işverendir, en çok istihdam so
runu olan işverendir. Binaenaleyh, Devletin hizmet
lerini görürken, orada burada, hatta bir resmî dai
renin 15-17 tane ayrı binalarda kiracı olarak hizmet 
vereceğine, hizmete tahsis ettiği veyahut istishdam 
ettiği memur veya işçisini oturmaya tahsis ettiği bi
nalarının sahibi olmasından yanayım. Astronomik 
kiraların her sene ödene ödene bütçede rahleler aç
ması, yerine, gayri menkul sahibi olmasından yana
yım. Ancak, şu Tasarı, gerekçesinde iddia edildiği gi
bi, «Daha pahalı olan bitmiş yapıları Devlet almak 
zorunda bırakılmaktadır; halbuki inşa halindeki gay
ri menkullerin alınma imkânını bize verirseniz, daha 
ehven şartlarla gayri menkul edinecektir» gerekçe
sinin geçerli olmadığını şu misalle anlatmak isterim: 

Biliyorsunuz, 1961 Anayasasının 38 inci maddesi, 
vatandaşın mülkünün kamulaştırma sırasında değer 

pahasıyla alınmasına amir iken. 1970 küsur yılların
da hukukî mevzuatta değişiklik olmuş ve Emlak Ver
gisi beyanı kamulaştırma bedelinin tavanını teşkil 
etmişti; sonra Anayasa Mahkemesi bunu uygun gör
medi; ama 1 Nisan tarihli gündem dışı konuşmamda 
da temas ettiğim gibi, Kurucu Meclisin, Danışma 
Meclisi dışındaki kanadından 27 Ocak tarihli Res
mî Gazeteyle çıkan bir Kanunla, 1319 sayılı Emlâk 
Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair 2587 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi 
ile yeniden kamulaştırmada Emlak Vergisi beyanının 
azamî tavan olacağı müessesesi getirilmiştir. 

Bunu tartışmamız münkün değildir; ancak üze
rinde durduğum konu: Malî yılbaşı ile takvim yılı 
başı birleşti; sonradan çıkan tamime göre de, yeni 
Emlak Vergisi Beyanı yılbaşı verilmesi emredildi, hiç 
olmazsa vatandaş gafil avlanacağına, yeni Emlak 
Vergisi beyanlarını bildirdikten sonra bu statü yü
rüsün, diğer maddeler gibi bu geçici 2 nci madde de 
önümüzdeki yılbaşından sonra yürüsün. Onun yü
rürlüğüne bugünden yürürlük kazandırmak hukukî 
bakımdan nosyonumuzu zedelemektedir diye hatır
larsınız o. Kanunun özellikle yürürlüğünün bu mad
desine bir acelelik kazandırılmasının aleyhinde ko
nuşmuştum. 

Ancak, bu Kanun yürürlüktedir. Buna göre den
mektedir ki, bitmiş binalar Emlak Vergisi beyanına 
tabi olmuştur. Tabiri caizse, bir korse içine girmiştir. 
Malikine beyan etti ise, onun dışına Devlet karnu-
laştırırken istese de bedel ödeme kabiliyetini kay
betmiştir; ama inşa halindeki gayri menkuller henüz 
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bir Emlak Vergisi matrahına sebep olmadığı için, 
henüz bir korseye girmediği için, (Tabiri amiyanesiy-
le) inşa halindeki gayri menkulleri Devletin kamu
laştırma yoluyla istimlak etmesi zaten mevzubahis 
değil; edinmesinde, talvanı tahdit edilmemiş rakam
larla satın alacağına, falan yerde mahkeme ihtiyacı 
doğmuştur, banker tasfiye kurulları için bir hacim ih
tiyacı doğmuştur, okul ihtiyacı doğmuştur, vergi dai
resi ihtiyacı doğmuştur; ya biliyorsunuz İstimlak 
mevzuatına göre şehir imar planında amme hizmeti
ne tahsisli bölgedir, umumi menfaat kararı alınmak
sızın kamulaştırılır yahut böyle değilse, gerekçesine 
bağlanarak umumî menfaat kararıyla Devlet o gayri 
menkulü kamulaştırma yoluyla edinebilir haldedir 
ve şu mevzuat değişikliğine göre de Emlak Vergi
sinde vatandaşın bildirdiği beyan azamî değer olmak 
üzere Devlet kamulaştırabilir haldedir bugünkü mev
zuata göre. 

O halde Devlet, ihtiyacı olan gayri menkulleri 
azamî fiyatı dondurulmuş statüde kamuşıtırabilir 
iken, inşa halindeki gayri menkulleri azamî bir tah-
dite de tabi olmadan, pazarlık yoluyla edinirse, inşa 
halindeki gayri menkulleri edinmek pahalıdır, inşa 
halindeki gayri menkulleri edinmek ucuzdur gerekçe
si kendiliğinden ortadan kalkmış olur. O itibarla ge
tirilen gerekçe bu noktadan tutarsızdır, bu itibarla 
Tasarının aleyhinde oy kullanacağım. 

Bir diğer mevzuu da; Türkiye'de mübalağa edil
mekle beraber, bir miktar hakikat payı olan bir espri 
vardır: «Türkiye'de kanunlar hamsiden evvel bayat- . 
lar» derler. Yarın akşam üzerine kadar, öbür gün 
güneş batıncaya kadar nasıl kanun çıkarılamazsa, 
muayyen bir yılın sonuna kadar geçerliliğini devam 
ettirip ondan geçerliği olmayacağı şimdiden belli bir 
kanun yapmaktansa, Devletin ihtiyacı olan gayri 
menkulleri kamulaştırmak suretiyle alabilirlik şan
sı devam ederken, böyle bir kanunla ortaya çıkma
sının aleyhindeyim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Değerli üyeler; 
Sayın Öztürk'ün bir önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan konunun önemi ve komis

yonlarımızın görüşü dikkate alınarak, vakit tereddüt
lerimizin giderilmesinde daha etkin olacağı düşünce
siyle Sayın Bakanın hazır bulunacağı bir oturuma er
telenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

BAlŞKIAN — Sayın öztürk bir açıklama yapa
cak mısınız bu önerge üzerine? 

KAZIM ÖZTÜRIK — Sayın Başkan, önerge açık
tır. 

©AŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 

'KÂZIM ÖZTÜRK — Oturumun başından beri 
münakaşalar devam etmektedir. Meclisimizde, esas 
komisyon diye içtüzük hükmü yerine getirilirken, 
esasen komisyonlarımızın 5-6 aylık tecrübesi yekdi
ğerine tercih etmeye imkân vermemektedir. 

İki komisyonumuz ayrı yönde karar vermiştir, 
müzakereler bir açıklık getirmemiştir. Bu nedenle 
Sayın IBakanın da hazır bulunacağı bir oturumda 
müzakeresinin büyük yararı vardır. Bu amaçla ver
dim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
AHMET SAMSUNLU — önergenin aleyhinde 

konuşmak istiyorum. 
BAŞKIAN — Sayın Samsunlu buyurun. 
AHMET SAMSUNLU — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Ben, önergenin aleyhinde konuşmak istiyorum. 

Şu nedenle: Hükümet Tasarısı kâfi miktarda komis
yonlarda konuşulmuştur. Komisyonlarda konuşu
lanlar bizlere aktarılmıştır ve arkadaşlarımızın ko
nuşmaları devam etmektedir. 

Bu görüşmeler için Sayın Maliye Bakanını bura
da görmek, bizi memnun ederdi; fakat eminim ki, 
kendisinin başka daha önemli görevleri olduğu için, 
Sayın Müsteşarlarını buraya gönderdiler ve ISaym 
Müsteşar da Bakanlığın diğer tüm görevlerini üstlen
miş, Bakanın arkasındaki kıymetli bir elemandır. 

Bazen bizler, fazla birtakım isteklerde bulunuyo
ruz. Korkarım ki, bu isteklerimiz Hükümetin hizmet
lerini de zaman zaman aksatmaktadır. Yerine göre, 
en ufacık konularda bile, Hükümeti temsil eden ba
kanların komisyonlara veya Genel Kurula gelmesini 
istiyoruz. 

Eminim ki, bu konuyu Sayın Müsteşar ve ilgili 
komisyonlar bizlere yeteri kadar açıklayabilirler ve 
bilgi verebilirler. 

Bu nedenle bu önerinin aleyhindeyim, kabul edil
mesini istemiyorum. Görüşmelere devam edilmesi 
taraftarıyım. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Samsunlu. 
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Değerli üyeler; 
Sayın Öztürk'ün önergesini oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edil
memiştir. 

Söz alan üyelerden Sayın Fırat buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 
(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm 

ve Tanıtma Komisyonu 2490 sayılı Yasada değişiklik 
getiren Tasarı üzerinde görüşmesini yapmış ve bir 
aydan fazla süren devamlı görüşmelerden sonra, Dev
let İhale Yasasını çıkarıp esas komisyona gönderdik
ten sonra, bu Yasa Tasarısı Komisyonumuza gelmiş
tir. İnşa Halindeki Taşınmaz Malların Satın Alınma
sına Dair Kanun Tasarısının geliş şekli budur. 

Bu Tasarı Komisyonumuzda, genelde tasvip gör
memiştir. Bunun sebeplerini kısa olarak arz etmek 
istiyorum. 

Şahıslar veya özel kuruluşlar tarafından herhan
gi bir gaye için inşaatına başlanmış yapılar genellikle 
mesken, çok az miktarda da büro olan binalardır. 
'Mesken olacak bir binayı alarak, bunu tadil edip res
mî daire haline getirmeye imkân yoktur. Bunun se
beplerini biraz sonra arz edeceğim. 

lAyrıca, herhangi bir binada, (% 40'ı, % 50'si 
bitmiş bir binada) yani karkas inşaatı bitmiş bir bi
nada yapılacak tadilatlar, binanın maliyetini büyük 
oranda artırıcı unsurlar olur ve neticede binadan 
kapsamı itibariyla bittiği zaman beklediğimiz fayda
yı da tam olarak bulmamıza imkân yoktur. 

Yine bu tip inşaatlar, kabul etmek lazım ki, kar
kas inşaatı binanın maliyetinin yarısıdır. İBiraz önce 
Sayın Müsteşarımızın belirttikleri gibi, bu tip inşaatı 
satın alıp ince işlerini, üç beş teklif alarak ihale et
mek. ve neticede binayı bitirtmek, Devlete pahalıya 
mal olur. Ancak, eğer bu Yasanın herhangi bir mad
desinde, «Binayı satın aldığı müteahhitine binayı bi
tirtmek» şartıyla bir pazarlık yapılması öngörülmüş 
olsaydı, o zaman durum değişik olurdu. Aksi halde, 
2490 sayılı Yasanın 46 ncı maddesinin buna mani 
bir durumu yoktur. Kaldı ki, yeni Devlet İhale Ya
sasında «Pazarlık müessesesi» kaldırılmamıştır. 2490 
sayılı Yasadaki «Pazarlık müessesesi», yeni Devlet 
ithale Yasasında çok daha fazla genişletilmiştir. 

Ayrıca, hepinizin de malumu olduğu üzere, tek
nik arkadaşlarımızın çok daha iyi bilecekleri gibi, 
konut inşaatlarında, statik hesaplarda metrekareye 
gelen düzgün yayılı yük 250 kilogram olarak alınır. 
ıResmî binalarda bu miktar 400'den başlar, 600'e ka

dar, {açıklık mesafelerine göre), hatta daha fazla 
yükselir. 

O halde konut için öngörülmüş ve % 40'ı, % 50'si 
bitmiş bir binayı alıp, tadilatla resmî bina haline sok
mamıza imkân yoktur. Çünkü o binaya ileride «Ver
gi dairesi veya Mahkeme» dediğimiz zaman; yüzler
ce kişi dolduğunda yıkılma tehlikesiyle her zaman 
karşı karşıya kalınabilir. 

Ancak, yine söylüyorum: Komisyonumuza bu 
Yasa geldiğinde Sayın Hükümet, Yasanın 1 inci mad
desinde dendiği gibi, «IKamu ihtiyaçları için inşa ha
lindeki binaları satın almaya» cümlesi «Kamu ko
nut ihtiyaçları için inşa halindeki binaları almaya» 
deseydi, bu Yasa Komisyonumuzda reddedilmezdi 
tahmin ederim. 

Ayrıca, hepinizin malumu olduğu üzere, sokak 
aralarında, mahalle aralarında resmî daire olmaz. 
Rösmî dairenin vatandaşa gerekli hizmeti edebilme
si için, otoparkı olur. Resmî dairenin verileri farklı
dır; telefon ihtiyacı farklıdır, su ihtiyacı farklıdır, 
trafik ihtiyacı farklıdır, tmar planları buna göre ya
pılır. Onun için imar planlarında resmî daireler için 
yer ayrılır ve oraya gerekli işlem yapılır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ayrıca, Devlet İhale Yasasının kısa bir müddet 

sonra huzurunuza geleceği muhakkaktır. O Yasa 
çıktıktan sonra, bu Yasanın da biran için çıkmış ol
duğunu kabul edin; acaba ikilem olmayacak mıdır? 
Hangisini tatbik edecektir? Devlet İhale Yasası 
% 15'ini, % 10 unu bitmiş bir binayı da almaya im
kân veriyor, bu Yasa da olacaktır. Acaba bir zıddi
yet mevzubahis değil midir? Bence, zamanlama iyi 
yapılmamıştır. 

Teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Değerli üyeler; 
Sayın Gökçe ve Sayın Bayer tarafından iki yeter

lik önergesi verilmiştir, önergeleri okutuyorum. 
Yüksek 'Başkanlığa 

IKonu yeterince görüşülmüş ve aydınlığa kavuş
muştur. Yeterlik önergesinin oylanmasını saygılarım
la arz ederim. 

Abbas GÖKÇE 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

İnşa Halindeki Taşınmaz Malların Satın Alınma -
sına Dair iKanun Tasarısı üzerinde esas Komisyon 
Raporu dahil, Bayındırlık Komisyonu üyeleri ve 
diğer sayın üyeler görüşlerini belirtmiş bulunmakta
dırlar. 
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Bu bakımdan yeterli görüşmeler yapıldığı kanaa
tiyle kifayeti müzakere teklifinin Genel Kurula su
nulmasını müsaadelerinize arz ederim. 

Zekaî ıBAYER 
IBAŞKAN — Değerli üyeler; 
Tüzüğümüz gereğince yeterlik önergeleri aleyhin

de konuşmak isteyen bir sayın üyeye söz verebili
rini. 

Söz almak isteyen sayın üye?.. Yok. 
O haldie her iki önergeyi de aynı maksatla veril

miş bulundukları için oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

,Sayın Komisyonun?.. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKAlNVEKl-

Lt İSMAİL ŞENGÜN — Hükümet görüşecek. 
BAŞKAN — Evet. 
(Komisyon görüşmüyor mu? 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKJANVEKİ-

Ll İSMAİL ŞENGÜİN — Komisyon da arzu eder
seniz görüşür Sayın Başkanım. 

BAŞfKAN — Hayır, hem Komisyon, hem Hükü
met tabiî sayın üyelerin görüşlerine cevap verebilir
ler. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANVEKİ-
Ll İSMAİL ŞENGÜN — Efendim; 

Komisyonumuz olarak kısaca maruzatımız şudur. 
Biz meseleyi, belli bir tahsisatın mevcut olduğu

nu kabul ediyor, bu tahsisatın belli bir zamanda sarf 
edilmesi gerekliliğine inanıyoru, mevzuatın müsait 
olmaması nedeniyle bu Tasarının getirildiğini kabul 
ediyoruz ve o nedenle bütün Komisyon olarak hare
ket noktamız bu tahsisatın bu yıl ya da gelecek yıl 
içinde mutlaka sarfı ve dolayısıyla birtakım ihtiyaç
ların, Devlet daire ve memur lojmanları gibi, birta
kım ihtiyaçların giderilebileceğini düşünüyoruz. 

Aksi halde, bu yıl büyük bir ihtimalle büyük bir 
ödenek kullanılamaz durumda kalacaktır. Söz konu
su, hazır bina mı alınsın, yarım kalmış bina mı alın
sın şeklinde konumuz özetlenebilir. Biz, yarım kal
mış bina ile muayyen bir süre içinde Devletin istedi
ği hedefe ulaşacağını kabul ediyoruz. Yani, diğer ta
raftan hazır bina bulma imkânı olmadığı için de, 
Devletin elindeki parayı sarf etmeyeceği görüşünde
yiz ve bu nedenle hareket noktamız bu Tasarının ka
bulü yönünde, lehinde olmuştur. 3u Tasarıyı, Daha 
birtakım iyileştirmeler yaptıktan sonra Tasarının, bu 
sene ve gelecek sene Devletin elinde bulunan tah
sisatları kullanmak imkânını vereceğinden bize bü
yük bir imkân bahşetmiş olacağı görüşündeyiz. 
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Komisyon olarak görüşümüz bu merkezdedir. 
Hükümet Temsilcisi arkadaşım, değerli arkadaşları
mın öne sürdüğü tenkitleri birer birer, hem bizim, 
hem de kendi adlarına cevaplandıracaklardır. Tekra
rı, şu geç vakitte fazla buluyorum. 

Teşekkür ederim. 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Sayın Kumcuoğlu, cevabı siz vereceksiniz; lütfen. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMStLCtSl ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Buradan konuşayım. 
BAŞKAN — Evet, oradan rica edeyim. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Emredersiniz. 

Sayın Başkan; 
Yüksek müsamahanıza sığınarak yaptığım detaylı 

açıklamada mümkün olduğu kadar konuya açıklık ge
tirmeye çalışmıştım; ancak bilahara konuşan sayın 
üyelerin mütalaalarında bazı noktaları yeterince ay
dınlatamadığım kanaatine vardığım için yüksek mü
saadenizle, teker teker bu konudaki sualleri cevaplan
dırmak istiyorum, 

Konu dışı bir konuya hemen temas edeyim. Dev
letin Kızılay'daki özel idareye ait binayı (Sayın Er-
ginay beyefendi temas etmişlerdi) kiralaması, ehem-
mi mühime tercih ihtiyacından kaynaklanmıştır. Ban
kerler s/orununun ciddiyeti ortadadır. Vatandaşı, or
tada nereye gidip, nereye müracaat edeceğini bilemez 
durumda bırakmaktansa, her halükârda bir kamu 
kuruluşundan bir binanın süratle kiralanması tercihi 
Hükümet tarafından yapılmıştır. Burada hemen şu
nu ifade edeyim, bu bina biraz pahalı kiralanmış ol
duğu görünmesine rağmen, muhammen bedel üze
rinden kiralanmıştır ve kiralandığı tarihte dört ayrı 
müessese bunun üstünde fiyat teklif etmişti. 

Sayın Başkan; şimdi esasa giriyorum. 
Şimdi Devletin ne kadar kira ödemekte olduğu

nu, kayıtlarımızda var; fakat maalesef bu ana kadar 
getirtemedim, bunların hesabı vardır. Yalnız Genel 
ve katma bütçeler için vardır, bunun dışında il özel 
idareleri ve KİT'ler için çalışma yapmamız gereki
yor. Bilahara Sayın Erginay'a arz edeceğim. Yalnız 
burada bir nokta var. Problem sadece ne kadar para 
ödendiği hususu değildir. Türkiye'de Devletin kiray
la oturduğu binalar, genellikle Devletle kiralayan 
arasında ihtilaf konusu olmaktadır. Hemen bir mi
salle destekleyeyim, geçen haftalar içinde Eskişehir'e 
gittiğimde bir vergi dairesini yeni inşa ettiğimiz bina
ya taşımıştık ve bana orada söylenen şudur. Kira ge
lir yakıt masraflarını karşılamadığı için Devlet de 
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mevcut mevzuat muvacehesinde artıramadığı için iki 
sene müddetle o vergi daresinde kaloriferler yanma-
miştı; bu gerçektir, arz ediyorum. 

Şimdi, «IBu geçici kanun düzenlemesi, kanun tek
niğine uygun değildir» dendi bir yerde. Sayın Erginay 
demedi, başka vesile ile söylendi. Sayın Yarkın ifa
de etmişlerdi; özür dilerim. 

Efendim; 
Burada geçici kanun uygulaması hem ülkemiz

de, hem çoğu ülkelerde vardır. Eğer ihtiyaç geçici 
ise, eğer sorun geçici ise, geçici kanun düzenlemeler
le her zaman yapılmıştır, yapıla gelmiştir. Kanunun 
maksadı bellidir. Kanun, etkin ve güçlü bir şekilde 
fonksiyonlarını ifa etmesini engelleyen çalışma yeri 
yetersizliğini gidermek istemektedir. 

Kanunun hangi hizmetler için bina temin edece
ği bellidir. Konut ve işyeri. Hangi binaların alınaca
ğı belli değildir. Bu yetkiyi bize verirseniz, biz Hü
kümet olarak, Türkiye çapında bir araştırma yapaca
ğız, Devletin ihtiyacını karşılayacak binaları tespit 
edeceğiz. Bu konunun sarahaten bilinmesinde fayda 
vardır. Daha önce söylediğim gibi, Kanun sadece 
Devlete hizmet amacını gütmektedir. 

Burada, «İki mevsimde biter mi?» denildi. Biter 
efendim, iki mevsimde bina bitmektedir. Bütünüyle 
Eskişehirde bir vergi dairesi, çift vergi daireleri bir 
binadır, iki senede bitmiş, hizmete açılmıştır. Binaena
leyh, buradaki iki senelik müddet yeterlidir diye dü
şünüyoruz. Bu Kanun, sadece Maliye Bakanlığı için 
getirilmemiştir. Sayın Şahin galiba temas etmişti il
gili bakan kim, hangi kuruluş, buna ihtiyaç duyuyor
sa o şey yapacaktır. 

Şimdi % 25 sorununu Sayın Şahin dile getirdi
ler. Burada bütün mesele, olmayan bir binayı da ya
rım binayımış gibi, alıp almama tercihidir. Arsa payı 
dikkate alınırsa % 25 makul bir nispettir demiştir. 
Komisyon, Maliye Komisyonu öyle tercih yapmış
lardır. Bizim genellikle hedeflediğimiz kuruluşlar 
aslında daha yüksek ölçüde yapılmış olan binalar
dır. Yani, bugün Türkiye'de % 90'ı, % 80'i, % 70'i, 
% 60'ı bitmiş binlerce bina vardır. Sadece 80 bin ya
rım konut olduğu hesaplanmaktadır. Sayın üyelerden 
bir kısmı bu konuya hâkimdirler. 

Sayın Şahin, bir de «31.12.1982'de denemez mi?» 
buyurdular. Dtenebilir belki; ama maziye doğru bir 
tespit yapmak giderek güçleşecektir. Yani, 31.12.1980' 
de % 40'ı, % 30'u bitmiştir de bu arada % 11'ini 
daha yapmış, % 41'idir, ihtilaf yaratır, katılamıyo
rum. 

Şimdi, Sayın Çakmakçı, «(Bu, Devletin lehinedir» 
dediler. Hemen şunu ifade edeyim: Danıştayın içti
hat haline gelmiş kararları vardır; Türkiye'de Devlet 
konut için istimlâk yapamamaktadır. Çünkü, menâ-
fi-i umumiyye kararını ispat edememektedir. Vatan
daşın bir binasını, «Ben burayı konut yapmak istiyo
rum» diye istimlâk ettiğiniz takdirde vatandaş dava 
açarsa her halükârda davayı kazanmaktadır. Çünkü, 
Danıştay, «Niçin bir başka bina değil de bu bina?..» 
sorusunu sorduğu vakit, kolay kolay buna bir cevap 
verilememektedir. O bakımdan, Devletin kamulaştır
ma suretiyle konut edinmesi kesinlikle söz konusu 
olmamaktadır. 

Ayrıca, resmî binada da kamulaştırma bir hayli 
güçtür. Çünkü, eğer kamulaştırma suretiyle iktisap 
söz konusu olacaksa mutlaka o binanın bulunduğu 
kesimin resmî hizmet binası olarak belirlenmiş olma
sı gerekmektedir ve çoğu halde de maalesef imar 
planlarımız zannedildiği kadar resmî binaya yer ayır
mış değildir. Hemen ifade edeyim; çünkü Ankara'da 
bugün Başbakanlık binasını yapmak için artık Dev
letin boş arsası yoktur; Ankara Belediye hudutları 
dahilinde ve mücavir saha içinde bir bakanlık yapa
cak büyüklükte Devletin arsası yoktur. Bunu ifade 
etmekte fayda mülahaza ediyorum. Sayın Başkanım. 
En yakın bu türlü arazi 20 kilometre Ankara dışında
dır ve tektir yaptığımız tespitlere göre. 

Sayın Fırat, «2490 sayılı Kanun müsaittir.» diye 
buyurdular. 2490 sayılı anun, başlangıçta da ifade 
ettiğim gibi, yarım bina almaya müsaittir pazarlıkla, 
bütün bina almaya müsaittir pazarlıkla, arsa almaya 
müsittir pazarlıkla. Ancak, alındıktan sonra üzerinde 
herhangi ek veya bütün inşaat yapmak için umumî 
hükümlere göre ihaleye çıkması gerekir. 

Sayın Fırat bir de, bu yarım binaların alınıp res
mî daire haline getirilmesinin mahzurlu olacağını 
söyledi. Şunu ifade edeyim; biz bugün ev olarak ya
pılmış binaları zaten resmî bina olarak kullanmak
tayız. Geçenlerde bir vergi dairesini ziyaret ettim. 
Odalarda lavabolar vardı. «Bunlar nedir?..» diye sor
duğumda; «Burası otel olarak yapılmıştı, sökmedik. 
Belki uzun vadede misafir ağırlamakta kullanılır.» 
diye düşündüklerini söylediler. Böyle portmanto ve 
birtakım şeylerle örtmüşlerdi. 

Şimdi, «Sokak aralarında resmî daire olmaz.» 
dendi. Tabiî burada illa bütün Devletin bu tür ala
cağı yapılar sokak aralarında olacak diye bir husus 
söylenmedi tahmin ediyorum. Sokak aralarında ko
nut alınır. Resmî daireler de merkezde bir yerde alı-
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nır. Yalnız hemen şunu ifade edeyim; bazı hallerde 
dağınık mahallerde, özellikle vergi dairesi uygula
masında dağınık mahallerde bina almak zorundayız. 
IBugün, 200 bin nüfuslu Yenimahalle İlçesi hudut
ları dahilinde vergi dairesinin olmaması şöyle prob
lemler yaratıyor: Meselâ Yenimahalle'nin (Karşıya
ka semtinde, diyelim ki, yaşı ilerlemiş dul bir kadın 
300 liralık Emlak Vergisini ödemek için Ulus'a ge
liyor, Ulus'da Yenimahalle vergi dairesini arıyor. 
Müracaat ettiği kişiler Yenimahalle'nin orası olma
dığını, otobüse binip, falanca yere gitmesi gerektiği
ni söylüyorlar. Halbuki o oradan geldiğini söylüyor 
ve ben size,hemen ifade edeyim, Maliye Bakanlığın
da çoğu memur Yenimahalle Vergi Dairesinin nerede 
olduğunu bilmez. O bakımdan Yenimahalle Vergi 
Dairesinin Yenimahalle'de, Cebeci Vergi Dairesinin 
Cebeci'de olması gerekiyor. Vatandaşın ayağına hiz
met götürmek için bu şarttır; ama Tapu Dairesi 
Ulus'ta veya mahkemeye yakın bir yerde olabilir, ona 
bir şey söyleyemiyorum. 

Sayın üyelerden bir tanesi, resmî daire geniş sa
hada yapılır ve etrafında park yeri olur, buyurdular. 
Doğrudur. Öyle olması gerekir. Yalnız, o zaman Kı
zılay'daki resmî dairelerin hiç birisinin Kızılay'da ol
maması gerekiyor, ki, bunlar kiradadırlar. Biraz önce 
de söylediğim gibi, maalesef büyük şehirlerimizde 
artık park yeri bir tarafa, Devletin bina yapacak ara
zisi kalmamıştır. 

Sayın Başkan; 
Sayın üyelerin ben konuştuktan sonraki mülaha

zalarını da bu şekilde cevaplandırabildiğimi zanne
diyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumcuoğ-

lu. 
Değerli üyeler; 
Tasarı üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; acaba bir 

üyeye söz veremez misiniz?.. 
'BAŞKAN — En son tümü üzerinde; Tasarının 

müzakeresi madde, madde tamamlandıktan sonra... 
CAHİT TUTUM — Sön söz üyenin olması ge

rekmez miydi?.. 
IBAŞKAN — Efendim, son sözü tasarının tü

münden sonra veriyoruz. Kifayeti müzakere kararı 
alındığı için; özür dilerim Sayın Tutum. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

İnşa Halindeki Taşınmaz Malların Satın Alınmasına 
Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 12490 sayılı Kanun hükümlerine 
göre pazarlıkla, Devlet daire ve müesseseleri yerle
şim ve mesken ihtiyaçları için inşa halindeki binalar 
satın almaya, inşaatın tamamlattırılması için inşaat 
sözleşmesi yapmaya ilgili balkan yetkilidir.. 

IBAŞKAN — Değerli üyeler; 
!l inci maddeyle ilgili önergeleri okutmadan evvel, 

sayın üyelerden bu madde üzerinde söz almak iste
yen?.. Sayın Aydar buyurunuz. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Kanunun tümü üzerinde söz almıştım. Ancak, ye
terlik önergesinin kabulünden sonra bu konuşmayı 
yapma imkânını bulamadım. Bu itibarla, Kanunun 
'1' inci maddesi hakkındaki görüşlerimi arz etmek is
tiyorum., 

IBu Kanun Tasarısını reddetmiş bir Komisyonun 
üyesi olarak, şunu öncelikle (belirteyim : Sayın Hükü
met Temsilcisi bu kürsüden yaptığı konuşmada Ka
nunun gerekçesim yeterince açıklayamadıtklarım bir 
kaç defa tekrarlamak suretiyle ifade ettiler. Kanun 
Tasarısı Komisyonumuzda görüşülüp, reddedildikten! 
sonra da Sayın Hükümet Temsilcisi Maliye Bakanlığı 
Müsteşarı sıfatıyla Komisyonumuza bilgi vermek ihti
yacını hissetmişti. Verdiği bu bilgide, burada ifade et
tikleri hususları aynen orada da ifade etmişlerdi ve ge
rekçenin yeterli olmadığını özellikle vurgulayarak ve 
açıklanmadığını da belirterek Komisyonumuza bilgi 
vermişlerdi. 

'Benim, üzerinde durmak istediğim nokta şudur; bi
rinci derecede; bir kanun tasarısı Meclise geldiğinde, 
komisyonlara gittiğinde, komisyonda (bu kanunu Hü
kümet adına savunacak kişilerin acalba yeterli ölüp, 
olmadığı noktasında, Sayın Müsteşarın beyanları içi
me bir şüphe mi koydu, diye düşünüyorum ve ger
çekten kendileri, kendilerinden evvel bu Kanunu sa
vunmuş olanı bir ölçüde yeterli açıklamalar yapma
makla itham etmiş duruma getiriyordu. 

'2490 sayılı Kanunun Mecliste olduğu ve Komis
yonumuzdan da geçtiği bilinmektedir. 2490 sayılı Ka
nun, Atatürk döneminde yapılmış ve o günden \bu ya
na uygulanmış, faydalarının yanında zararları da kay
dedilmiş; ama gelişen teknoloji, iş gücü ve dolayısıyla 
mühendislik (hizmetleri karşısında belirli ölçülerde ih
tiyaçlara cevap vermediği nedeniyle, Hükümet Tasarı
sı olarak değiştirilmesi arzu edilmiştir ve 2490 sayılı 
Kanunun temelinde dürüstlük vardır. Son yıllardaki 
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uygulamalar bu dürüstlüğün ortadan kaldırılmış oldu
ğu inancını beraberinde getirdiği için, kanun, tahkim 
edici mahiyette bir tasarı şeklinde Yüce Meclise in
tikal etmiştir ive bazı yöntemleri de; günün şartlarına 
uygun yöntemleri de içerecek biçimde düzenlenmiştir. 

»2490 sayılı Kaniunun ötesinde Devlete mülk edin
me imkânı sağlayacak olan böyle bir kanun, Devletin 
devamlılık ilkesi içerisinde mütalaa edilecek olursa 
kısa süreli olması hatalıdır, bu bir. 

İkincisi; Devlet son yıllarda yüksek istihdamın taz
yiki altında artık binalarından dışarıya taşmış, bir 
odada ilki masa yerine dört masa sıkıştırılmak sure
tiyle hizmet vermeyenler ve prodüktiviteyi düşüren
ler, Devletin etkinliğini ortadan kaldıranlar biçiminde 
bir tablo ile karşı karşıya kalınmıştır. Aslında Devle
tin imkânları, bina 'imkânları, istihdam politikasıyla 
çeliştiği için yetmemektediir. 

Sayın Müsteşarımızın ifade buyurdukları bazı hu
suslara katılıyorum. Bugün dinamük bir vergi refor
munun en etkili bir biçimde uygulanabilmesi için, 
mekân imkânsızlığı eğer burada etken ise bunun sü
ratle telafisi mutlaka lazımdır; ama Türkiye'nin ihti
yacından fazla kamu hizmetlisinin istihdam edilmesi 
ve buraya bakılarak da, «Devlet daireleri artık yet
miyor, bunları alalım, çoğaltalım.» demek bence ku
surdur. O zaman istihdam politikasıyla Devletin yer
leşim alanlarının dengeli biçime getirilmesi lazım gelir. 

(Amme İdaresi Enstitüsünün sık sık üzerinde dur
duğu bir konu, organizasyon ve metotcularımızı sık 
sık meşgul eden bir konu; «Devlet dairelerinde nasıl 
bir yerleşim planı yapacağız?..» Şimdi konu daireler 
içerisindeki yerleşim planının kent alanlarında nasıl 
düzenleneceği şeklinde, bu Kanunun arkasında ve bir 
ölçüde amacında yerleşik olarak karşımıza çıkıyor. 
Bu, aslında sürekli, Devletin hizmetlerini en uca ka
dar en etkili biçimde düzenlemesi gereken bir Ka
nun olmalıydı. Amacının belli bir bölümüne yürekten 
katılıyorum; ama hemen de ifade edeyim, kullanıla
cağı iki bütçe yılı döneminde büyük başarılar da sağ
lamayacağına inanıyorum ve hemen bunun arkasın
dan bir soru yöneltiyorum : Sayın Maliye Bakanlığı 
1982 yılı Bütçesi ödeneklerinden vergi politikasının 
başarıya ulaştırılması amacına dayalı olarak Türkiye 
sathında kaç tane bina kiralamıştır ve bu Kanun yü
rürlüğe girdiği takdirde bu binalardan kaç tanesini 
satınalacaktır?.. Bu bir. 

•Bir başka kbnu da şudur : 
(tnşaat sektörüne yardımcı olacağına ben kesinlikle 

jnanmryprum; yani Devlet (80 bin natamam, (ki Sayın 

Müsteşarımın ifadeleridir) konutu aynı anda veya İki 
bütçe yılı döneminde mi harekete geçirip istihdamı 
sağlayacaktır; piyasaya para arzını sağlayacaktır?.. 
Alacağı (15 binadır, 20 binadır, azamî 100 tane binadır. 
80 bina, 1C|0 tane bina... 

Teşekkür ederim dinlediğiniz için. (Alkışlar) 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin değerli üyeleri; 
IBiraz evvel Tasarının maddelerine geçilmesini ka

bul etmekle çok isabetli, çok yerinde bir harekette 
bulundunuz. Bu suretle Devletin, hakikaten şimdiye 
kadar düştüğü, bir sıkıntıyı önlemiş oldunuz, aynı za
manda Devletin milyarlarını kurtarmış oldunuz. Yani 
şimdiye kadar şu Kanun kabul edilmiş olsa idi Devlet, 
hem kira paralarından, hem de satın alma yoluyla; 
yarîi bitmiş inşaat aramaktan veya ihale yoluyla yap
tırmaktan kaybettiği milyarları bu Kanunla daha ön
ceden kazanmış olacaktı; ama geç kalınmakla bera
ber, huzurlarınıza geldi, kabul buyurdunuz, şimdi 
maddeleri görüşüyoruz. 

İBirinci maddeyi incelersek, bende bir tereddüt hâ
sıl oldu, bu hususun açıklığa kavuşmasını Sayın Ko
misyondan ve Sayın Hükümet Temsilcilerinden rica 
edeceğim. Tereddütüm şu : 

İBirinci madde diyor ki, «2490 sayılı Kanun hü
kümlerine göre pazarlıkla, Devlet daire ve müessese
leri yerleşim ve mesken ihtiyaçları için inşa halindeki 
binalar satın almaya, inşaatın tamamlattırılması için 
inşaat sözleşmesi yapmaya ilgili bakan yetkilidir.» 

Maddenin yazılış tarzından uygulamada bir te
reddüt hâsıl olabilir. O tereddüt de şu şekilde ortaya 
çıkabilir : 

2490 sayılı Kanun hükümlerine göre pazarlıkla bi
tirilmemiş bina 'satın alınacak, alınacak da ondan son
ra tabiî tamamlattırılması gerekecek. Bu tamamlat
tırma işlemi acaba tekrar ihaleye çıkarılmak sure
tiyle mi ikmal edilecek, yoksa satın alınan şahıs şayet 
müteahhitise müteahhitten, toprak sahibi ise toprak sa
hibi veya inşaat sahibi; ona mı tamamlattırılacak gibi 
bir tereddüt akla gelebilir. Zabıtlara geçmesi bakı
mından bu tereddütün burada izalesi gerekmektedir. 

Ben, öyle zannediyorum ki, her ikisi de mümkün 
olabilecektir maddenin yazılış şekline göre; yani hem 
satın alınan şahıs tarafından tamamlattırılma'sı için 
sözleşmede hükümler konulabilir, sözleşme o şekilde 
yapılabilir ve kimden satın alınmış ise o şahıs tamam
latır ve tamamlanmış şekli ile teslim edebilir vıçya. şa,-
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tan şahıs şayet inşaatı devam ettirmekte istekli değil
se ve sözleşme de, anlaşma da o şekilde yapılmışsa, 
o takdirde inşaat olduğu şekli ile alınır, mülkiyet 
Hazineye intikal eder ve Hazine bunu tekrar ihaleye 
çıkarır bitirilmek üzere ve ondan sonra da tamamla
nabilir, şeklinde bir anlam çıkarmaktayım. Bu husu
sun Hükümet, tarafından, Komisyon tarafından açık
lanmasını talep ediyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Güray, buyurun efendim. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

6 yıldan beri yapılmakta olan Adliye lojmanla
rının inşaası ve gerekse zaman zaman hazır binala
rın satın alınması nedeniyle bu konuları inceleyen bir 
kişi oim'ak sıfatıyla Kanunu olumlu karşılıyorum ve 
Yüce Heyetinizin maddelere geçilmesi yönündeki .ka
bulünü de şükranla karşılıyorum. Çünkü, bugünkü 
durumda, bina inşaası bir hayli güçlük arz etmekte
dir ve bazı mahzurlarını da beraberinde getirmekte
dir. Bunun başında, bina inşaası için çeşitli ilanların 
yapılması masrafı gerektirmekte ve zaman kaybına 
neden olmaktadır. 

İ'kincisıi, son yıllarda suiistimallerini birçoğumu
zun da müşahade ettiği gi'bi, bina yapımı için hafri
yata tevessül edilmesi ve ondan sonra da hafriyattan 
alınan paraları tahsil etmeleri akabinde müteahhitle
rin inşaatı terk etmeleri alışılmış, usullerdendir. 

ıBunun yanında, yine yüksek malumları olduğu gi
bi, hafriyat esnasında bazı haksız bakediş raporları 
almak suretiyle de suiistimaller yapıldığı malumları
nızdır. 

Yine ilaveten, inşaatlarda alışıldığı veçhile eksik 
malzeme kullanılmak suretiyle binaların kısa sürede 
harap olmaları çoğumuzun bildiğ gerçeklerdendir. İçi
miz sızlayarak görmüşüzdür ki, teslim edildiğinden bir 
sene sonra binaların duvarlarından sular akmakta, bazı 
yerlerinde çatlamalar, kopmalar ve dökülmeler ol
maktadır. Nitekim kısa bir süre önce, herkesin bildiği 
Muradiye İlçesini gezip gördüğümde, orada milyarlar 
sargıyla yapılan binaların hemen hemen oturulmaya-
cak hale geldiğini müşahade etmiştim. 

Bu nedenle, bu mahzurlarına karşın hazır bina 
veya inşa halindeki bina alınmasının da bazı elverişli 
durumları mevcuttur. Çünkü, hazır binalar rekabet 
rejimi içerisinde yapılıp talöbe göre piyasaya sürül
mekte olduğundan, maalesef yine bunu üzüntüyle be
lirtelim ki, devlet ihaleleri suretiyle yapılan binalar 

yanında çok daha sağlam bir durum arz etmektedirler. 
'Bunun yanında, hazır binalar alındığında hemen 

hizmete sunulabilmektedir. Oysaki son yıllarda yine 
müteahhitlerin inşaatı bırakıp kaçmaları, farklı fiyat 
talep etmeleri nedeniyle yıllarca 'biz hâkimlerimizi 
lojmanlara koyamadık, bazı inşaatlar yarım kalmak 
suretiyle adlî mercilere intikal etti, harap oldu gitti. 

Yine bir avantajı da, alım bedeli aynen mukave
leye geçtiğinden, satan kişiler bu binaların satış be
deli üzerinden Devlete vergilerini vermekte ve Hazi
nenin ödediği paranın önemli bir kısmı tekrar Hazi
neye dönehilmektedir. 

İnşa halindeki binanın % 25'inin veya % 4Q'ının 
bitmiş hinalara hasredilerek alınması münakaşa edi
lebilir. O <2 nci maddede herhalde burada tartışıla
caktır. Ancak, inşa halindeki binaların alınmasında 
bizce de zaruret vardır. Çünkü, biten binaların genel
likle bazı daireleri satılmış oluyor ve alma imkânı 
'bulunmuyor. 

ıBütçe Kanunu ile bu yıl Yüce Meclisiniz Adliye 
lojmanları inşaası için mahkemelerimize 1 milyar lira 
kadar para vermiş idi. Bunun yanında Millî Güvenlik 
Konseyi de hâkimlerin lojman sıkıntısını gidermek 
için bu Kanundan çok önce, yine bütçeye biir ilave 
yaparak 1 milyar lira da hazır bina alımı için ödenek 
bahşetmiş idi; ama maalesef biz İstanbul ve Anka
ra'da yaptığımız araştırmalara rağmen, hazır bina bu
lamadık ve şu ana kadar bu parayı kullanıp hazır 
binaları alamadık. Arkadaşlarımızın bir kısmının da 
belirttiği gibi, eğer inşa halindeki binaları alamaz 
isek, bu 1 milyar lira bütçede kullanılmadan kala
caktır. 

Herhalde hazı arkadaşlarımız bu rakamları küçüm
sediler, 1 milyar Uranın da inşaat piyasasına yahut 
alım-satım piyasasına aktarılması sadece Adalet Ba
kanlığının Bütçesi bakımından da az sayılmasa ge
rektir.! 

'Bunun için Kadıköy'de yaptığımız araştırmalarda, 
bitmiş binaların müstakilen yapılıp satın alınması 
mümkün görülmedi. İnşaat piyasasındaki kriz nede
niyle binaların temelde satılmaya başlandığı, bittiği 
zaman % 50-60-70'ine kadar olan kısmının başka şa
hısların eline geçtiğini gördük. O nedenle inşa halin
deki binanın müstakilen alınması daha kolaylık arz 
edeceği kanısındayım. 

İnşa halindeki bina alımının huzurumuza getiril
mesi ve bunun 19#3 yılı sonuna kadar hallinin vur
gulanması bence başka bir anlam taşımaktadır. Si
yasî dönemlerde bakanlıkların suizan altında kalma
dan, çeşitli rüşvet ve çıkar iddiaları yapılmadan, ara-
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cı ve mütegalülbe ortaya çıkmadan bu alımların ya
pılması mümkün olamazdı, işte Hükümet, herlhalde 
'bunları düşünerek, hiç hir art niyet ve suiistimal un
suru olmadan bu binalara almak istemektedir. Bu, 
.'biraz da Yüce Meclisimize olan güvenden ileri gel
mektedir . 

İBalhsettiğim sıelbeplerle Kanun Tasarısını olumlu 
karışılıyorum. Takdir Yüce Heyetinizindir. 

iSaygıkr sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray, 
İSayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHÎT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Yapılan tartışmaları büyük bir sabırla uzun saat

lerdir dinlemekteyiz. Benim edindiğim izlenim şu
dur : 

«Devlet arsa bulamaz. Devlet inşaat da yapamaz. 
Devlet arsa bulsa bile arsalar çoğu kez ihtilaflıdır 
veya imar durumları sorun yaratır. İnşaat yapsa bi
le maliyeti yüksek olur belki ve zaman alır.;» Bu 
mantığı biraz daha zorladığınız zaman; Devlet tica
ret yapamaz, Devlet işletmecilik yapamaz; peki Dev
let ne yapar?.. Bir Devlet vatandaşına hizmet sunaca
ğı dairesini kendisi yapamaz mı?.. Müteahhide mi 
bel bağlamak gerekiyor?.. 
Bundan 21 yıl önce konuya eğilen bilimsel bir ra

por, aynen şöyle diyordu : «Devlet dairesi olarak 
kullanılmakta olan binaların bir envanteri yapılsın; 
ne kadarı kendisine ait, ne kadarı kirada, ne kadarı 
oturmaya elverişli, ne kadarı ne ölçüde tamire muh
taç. Daha sonra dairelerin bina ihtiyaçları tespit edil
sin ve bu ihtiyaçların giderilmesi için bir plan yapıl
sın.» 

Soruyorum : Bu iş böyle 1982 yılında ortaya çık
mış ani bir ihtiyaçla mı ele alınacak bir konuydu?.. 
21 yıldır nerede plan?.. Soruyorum, kim yetkilidir 
Devlet düzeni içinde?.. 

Bakınız 1 inci maddede deniyor ki, «...Devlet 
daire ve müesseseleri yerleşim ve mesken ihtiyaçları 
için inşa halindeki binalar satın almaya, inşaatın ta
mamlattırılması için inşaat sözleşmesi yapmaya ilgili 
bakan yetkilidir.» Burada şu mantık var; evvela Sa
yın Hükümet Temsilcisi, «Devlet daire ve müessese
leri yerleşim ve mesken ihtiyacı için inşa halindeki 
binalar satın almaya zaten yetkilidir 2490 sayılı Ka
nunla» demişlerdi. Acaba Malî işler Komisyonu, bu 
satın alma yetkisi olmadığı için mi koymuşlar bu 
cümleyi? Asıl üzerinde durmak istediğim o değil, 
«ilgili bakan yetkilidir.» Yani, deniyor ki : «Kendi 

binanı kendin sağla» Galiba mantık bu. Oysa, 21 yıl 
önce şöyle deniyordu : «ihtiyaca en iyi cevap vere
cek bir tahsisin; yani kamu hizmetlerine bir binanın 
tahsisi yapılabilmesi için, bina ihtiyacının tespiti ve 
tedarikinin planlanması gerektiği halde, fiilen böyle 
bir çalışma yapümamaktadır» Bu bir teşhis. Peki 
Devlet ne yapmıştır?.. Böylece tahsis işi objektif ve 
standart ölçülere göre değil, dairelerin kendi ölçüle
rine göre yapılmakta, bazı daireler ihtiyaçlarını tam 
olarak karşılayamazlarken, bazıları da lükse ve isra
fa düşmektedirler. 

Şimdi, bu doğru mu, değil mi?,. 21 yıl önce konu
lan bu teşhis şu anda doğru değil midir?.. Şu anda 
bazı daireler gerçekten büyük bir sıkıntı içinde bu
lunurlarken, bazı dairelerin lüks binalarda oturduğu-
nu hepimiz Ankara'da görüyoruz. 

Şimdi, benim burada üzerinde durmak istediğim, 
Türkiye'de resmî bina yerleşim düzeni maalesef cid
diye alınmamıştır. Hizmet genişlemesi gelişigüzel 
olduğu için, bu hizmetlerin gerektirdiği binalar hemen 
hemen hiç düşünülmemiştir. Sadece derme çatma bir
takım binalarda ve sokak aralarında yeni bir resmî 
daire imajı yaratılmıştır. Vatandaşın gözünde bu tür 
bir genişleme, aslında bir resmî dairenin taşıması ge
reken mehabetle kesinlikle uyumlu halde değildir, 
Ben korkarım ki, bu Tasarı, eğer natamam binaları 
resmî binalara dönüştürma yolu açılırsa, zaten kira
lama yoluyla, kiracılık yoluyla mevcut olan o derme 
çatma sistem, resmî dairelerin gecekondulaşması ol
gusunu hızlandırırsınız sayın üyeler. Bu nedenle, bu 
yönden natamam binaların resmî dairelere çevril
mesi yolunun açılmasının sakıncalı olduğunu sanıyo-
rumj 
Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tosyalı. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 
T inci maddeyle üç işi bir arada yapıyoruz; bir 

arsa satın alıyoruz, bir natamam haldeki bir binayı 
satın alıyoruz, bir de, bundan sonra ikmal işlerini pa
zarlıkla yaptırıyoruz. Bu üç işin bir arada yaptırıl
ması bir teknik konu; daha ziyade Bayındırlık Ba
kanlığının hizmet alanına giriyor. Gönül isterdiki, 
Bayındırlık Bakanlığının da temsilcisi burada bulun
sun ve Meclisimizi aydınlatsınlar. 

Bu üç satın alma işlemini aynı anda nasıl yapa
cağız? Bendeniz diyorum ki; arsa satın alınmasında, 
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belediyeden, vergi dairesinden, ticaret odasından alı
nacak değerlere göre bir bedel çıkacak. Natamam 
haldeki binanın metrajı hazırlanacak, bir değer tak
dir edilecek; bir mühendislik hizmetidir. Bu, bir ka-
tî bedele bağlanabilir. Bundan sonraki kısım, pazar
lıkla yaptırılacak, bir inşaat işidir. Birim fiyat esasın
dan mı yaptırılacak, götürü bedelle mi yaptırılacak; 
bu husus Tasarıda açık değildir. Bunların açıklığa 
kavuşturulması Kanunun amacına daha iyi hizmet 
edecektir. 

Arz eder teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Sayın Haznedar, buyurunuz efendim. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Kanunun maddelerine geçilmesi hususundaki ka
rarı fevkalade olumlu olarak karşılıyorum; çok iyi 
bir karar verilmiştir. 

Yalnız, bu Kanun bizim Komisyona geldiği za
man düşünmüş olduğum şekil ile şimdi, biraz evvel 
Sayın Müsteşarın vermiş olduğu izahat muvacehesin
de, onun düşünmüş olduğu şekil arasında bir fark 
olduğunu sezdim; o hususun aydınlığa kavuşturul
masını istirham için kürsüye geldim. 

Hükümetin, inşa halindeki binaların kamu ihtiya
cı için satın alınması yolundaki arzusu, anlaşılabilir 
'bir arzu, bence geçerli gerekçeleri de var. Burada 
ifade edilen faydaları yanında, çok daha geniş fay
daları olan bir husus. Ancak, bunun başarılı olabil
meli dçin kanımca benim düşündüğüm şekil şu idi : 
Hükümetin kamunun bina ihtiyacı olacak; bu bina 
i'ki türlü olabilir, ya idare binasıdır ya lojman şek
linde mesken olarak kullanılacak olan binalardır. 
Bunların idare binası olduğunu bir an düşünelim ve 
binanın da farzımuhal Ankara'da temin edileceğini 
bir an tasavvur edelim. O zaman idare şöyle bir şey 
yapacaktı: Evvela istediği binanın vasıflarını tespit 
edecek kendi içinde. Kaç metrekarelik bir inşaat sa
hası olacak, bu belli olacak. Sonra, gazeteye bir ilan; 
bölgeler belirtilmek suretiyle Ankara'nın filan filan 
filan bölgelerinde, inşaat sahası asgarî şu kadar met
rekare olan ve Kanunda belirtilen limite görte (% 
40 mı, % 25 mi?) ilan tarihinde veya satın alma ta
rihinde asgarî % 25'i ikmal edilmiş bulunan bina, 
idare binası olarak satın alınacaktır. Bu konuda tek-: 

lif verilmesi arzu edilecek, istenecek ilanda ve bu tek 
lif şunları ihtiva edecek : Binanın o haliyle olan şe
yi değil, tıpkı bir özel şahsın bina alması gibi, daire 
alması gibi. îş bittikten sonra muayyen vasıflı bir bi

na vücuda getirildikten sonra onun bedeli talep edi
lecek. 

Bu teklifler gelecek, idarede toplanacak. Evvela 
teknik bakımdan konu tetkik edilecek; bir heyet onu 
değerlendirecek. Aca'ba benim istediğim vasıflar var 
mıdır, proje benim ihtiyacıma uygun olarak tadil edi
lebilir mi, yer bakımından benim istediğim yere aca
ba en müsaiti hangisidir?.. Çeşitli teklifler arasından 
bunlar bir sıralamaya ta'bi tutulacak. Bunun içinde 
gayet tabiî teklif etmiş olduğum nihaî bedel de var. 
Bittikten sonra bir nevi anahtar teslimi fiyatı. Bu 
bedeli de teklif etmiş oluyor, o bedeli de nazarı iti-
bare alacak; ikinci faktör. 

Üçüncü faktör, işin bitme süresi. Nasıl olsa 1983' 
ün sonuna kadar azamî, bitirme taahhütünde bulu
nacaktır; fakat daha önce bitirme de bir tercih se
bebi olabilir diye, bunları da değerlendirecek, önüne 
bir liste çıkacak. Bunların içinde birinci planda naza
rı itibara alınması iktiza eden teklif şudur, fiyatı da
ha da pahalı olabilir; ama diğer vasıfları bakımın
dan daha uygun bir tekliftir o, «Şudur» diye karar 
verecek. Sonra, o müteahhidi veya o malın sahibini 
2490 sayılı Kanun hükümlerine göre teşekkül etmiş 
olan Satın Alma Komisyonu huzuruna çağıracak, 
kendisiyle pazarlık yapacak; «Son teklifinde şunu 
bildirmişs'in, şunları şunları da yapacağını belirtmiş
sin; ama ben binayı şu şekilde istiyorum, şu tadiller 
yapılacak. Ayrıca binanın vasıfları üa şu şekilde ola
cak. O takdirde senin fiyatın ne olacak?» diye sora
cak kendisine. Muayyen bir pazarlık. Bu pazarlığın 
neticesinde bir rakama inilecek. Bu rakam, eğer ida
renin yapmış olduğu tetkike ve tespite göre makul 
bir seviyede ise, diğer tekliflere karşı vasıfları ba 
kurundan üstün olduğu için, tercih edilecek, «Peki 
sana bunu verdim» diyecek, arada bir mukavele ya
pılacak. 

Mukavele neyi ihtiva edecek?. Mukavele, gayet 
tabiî bir kere tediye şartlarını ihtiva edecek, binanın 
vasıflarını ihtiva edecek, binanın yürütülmesinde bir 
termin ihtiva edecek. Ondan sonra da, 1983 sonu ni
haî tarihti; (kendisin'in vermiş olduğu tarih daha ev
vel olabilir.) o tarihte bitirilmediği takdirde cezaî 
şartları ihtiva edecek; yani bir nevi o haliyle o bina
yı Devlet veya kamu o şahsa ihale etm'iş olacak. O 
takdirde bu sistemi, fevkalade iyi bir sistem olarak 
düşünmüştüm; fakat Sayın Müsteşarın buradaki ifa
desinde ben şöyle düşünüldüğünü sezdim; belki yanı-
lıyorum, lütfen onu açıklığa kavuşturmalarını istir
ham ediyorum. 
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Diyorlar ki, «Evvela biz gezeceğiz, (ilan falan 
yok) bina beğeneceğiz. Bu, yarım bina olabilir, bit
meye yakın bina olabilir veya bitmiş bina olabilir; 
2490 sayılı Kanun zaten müsait ona. Sonra, o beğen
diğimiz binanının sahibini çağırıp kendisiyle pazarlık 
yapacağız. Binayı satın alacağız...-» Satın aldı, Dev
letin oldu; ondan sonra?.. «Ondan sonra yine 2490 
sayılı Kanun hükümlerine göre biz bunu ihale ede
ceğiz.» Öyle zannediyorum ki, o fikirleri var; iha
leyi, öncelikle onu yapmakta olan müteahhide ver
meyi düşünüyorlar. Fakat Kanunun metninde buna 
'delalet eden bir husus da mevcut değildir, «İnşaatın 
tamamlattırılması için inşaat sözleşmesi yapmaya...» 
'demiş. Zaten inşaat sözleşmesi yapmadan, inşaatı na
sıl tamamlatırsınız? Bu, aslında fuzuli bir madde gi
bi duruyor burada; ama bunun bir başka türlü ted
vini, o dedikleri ma'ksada daha uygun şekil alabilirdi. 

'Benim teklifim şöyle olacak : (Bir önerge vermiş
tim daha önce, onu değiştireceğim.) Bir kere bu «2490 
sayılı Kanun hükümlerine göre pazarlıkla...» diye 
başlayan kısmın şu tarzda olma'sını; eğer Komisyon 
ve Hükümet iştirak ederlerse daha iyi netice verecek
tir diye düşündüğüm için teklif ediyorum, onu şöy
le yazmamız daha doğru olacak : «2490 sayılı Kanun 
hükümlerine göre önteklif isteme ve pazarlıkla...» şek
line dönüş'türürsek, evvela teklif istenir; böyleli'kle 
de «Şu bina seçildi, o bina niçin seçilmedi?» gibi bir 
ihtimal ve itham da ortadan kalkmış olur. Aksi tak
dirde, hakikaten birçok arkadaşımızın endişesi varit 
olabilir. Birinci kısma o şeklin verilmesi bence ye
rindedir. 

İkinci kısma ise; son kısmı, devam ediyor ondan 
sonra : «Devlet daire ve müesseseleri yerleşim ve 
mesken ihtiyaçları için inşa halindeki binalar satın 
almaya,» demiş, on'dan sonra başlayan kısım, «... İn
şaatın tamamlattırılması için» şeklinde geçiyor. Onu 
da şöyle yazma'k daha doğru olur : «İnşaatın, öncelik
le satan müteahhide ve bu mümkün olomazsa baş
kasına tamamlattırılması için» kaydı konulursa, o za
man tahmin ediyorum Hükümetin arzu etmiş olduğu 
şekil bu Kanuna verilmiş olacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın Devrimsel, buyurunuz efendim. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

inşa Halindeki Taşınm'az Malların Satın Alınma
sına Dair Tasarıyı görüşürken, şahsen tümü üzerin
deki görüşmelerde de tatmin olmadım. 

Türkiye'de Devletin 2490 sayılı Yasayla gerek 
resmî ibinaların yapımında gerek konutların yapımın
da takip ettiği usule adeta bir çıkmaz nokta daha, ya
ni olumsuzluğa bir olumsuzluk daha katıyoruz bu 
Tasarıyla. 

Ben önce şunu öğrenmek istiyorum : Sayın Ko
misyon Başkanı Genel Kurulu aydınlatma niteliğin
de yaptığı konuşmaya başlarken, «Elde belli bir mik
tar ödenek var, harcanması gerekiyor. Bu Kanunla 
bu imkânı vereceksiniz.» dediler. 

Bendeniz de Devlet memuriyetinden geldim bu
raya. Biz malî yılın sonunda, genellikle Bakanlıkları
mızdan şöyle genelgeler alırız : «Malî yılın sonu 
yaklaşıyor diye ihtiyaç gösterip lüzumsuz öteberiyi 
almayın, gerekli tenkisatı yapın, para geri gitsin..» 
Devlet, genellikle lüzumsuz harcamaları önleme gay
retinde bulunur. 

Şimdi, Sayın Komisyon Başkanının bizleri ay
dınlatma konuşmasına bu cümleye ağırlık vererek 
başlaması bu Yasanın tutarsızlığı hususunda bana 
peşinen bir kanaat verdi. Elde bir ödenek var, bu
nun harcamanması lazım... Binaya ihtiyaç olduğu 
için mi bu ödeneğin harcanmasına imkân veriyoruz, 
yo'ksa eldeki paranın harcanması gerekiyor da onun 
için mi böyle bir formül getiriyoruz? Bu bir soru 
benim için. 

İkincisi; bilebildiğim kadarıyla şimdiye kadar 
Devlet Planlama Teşkilatı «Bina alımı Devlet için 
ölü yatırımdır.» diyerek buna hiç müsaade etmemiş
ti. Gayet tabiî, şahıslar değişse bile Devlet devamlı
dır; Planlama Teşkilatı halen mevcut. Harcanacak 
para bir yerde Devletin ekonomisiyle de ilgilidir. Bu
gün Maliyeyi de devreden çıkararak Türkiye'nin eko-
namisine yön veren Planlama Teşkilatının acaba bu 
paranın harcanması hakkındaki görüşü nedir? Plan
lama Teşkilatının görüşünü Sayın Hükümet açıklar
larsa, aydınlanmış oluruz. Bu da ikinci bir husus. 

Bunun yanında, Hükümet Temsilcisi, «Bugün ki
ra ile oturulan binaların odalarında halen musluklar 
bulunmaktadır, zaten uygunsuz niteliktedirler.» de
diler ve onun için, Devlet binası olmaya elvermeyen, 
resmî bina olmaya elvermeyen binaların alınmasını 
bu bakımdan mazur göstermek istediler. Zaten kira 
ile oturulan Devlet binalarındaki gecekonduculuğa, 
niteliksiz binaları alarak, yeni boyutlar kazandıra
cağından bu Tasarı, (Bilhassa kanunlaştığı takdirde 
1 inci madde) bir olumsuzluk daha eklemektedir. 

Aslında Devlet binalarının bir standardı da yok
tur, yapılmamıştır. Ayrıca Hükümet Temsilcisi, 
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«Bugün Devletin arsası da yok bina yapmak için» 
diyor. Zaten Türkiye'de Devlet daireleri birbirlerini 
iki ayrı devlet gibi gördükleri için tabiî diyalog ku
rulamamaktadır aralarırida. Belediyenin ve Hazinenin 
arsaları bulunmaktadır; memur Devletindir, arazi 
Devletindir, Devletin çimento fabrikası vardır, de
mir fabrikası vardır, mühen'disi - mimarı vardır; ama 
Devletin bina yapma gücü yoktur... 2490 sayılı Ka
nuna göre yapılan ihaleler sonucu yapılan resmî bi
naların nitelikleri, estetik şekilleri de ortada durmak
tadır. 

Bir örnek vermeme müsaade buyurunuz; Rahmet
li Nihat Erim Başbakan iken Türkiye'nin bazı yer
lerinde depremler oldu. Yaptıkları inceleme sonucun
da Televizyonda kendi sesleriyle «Gidip gördüm, ma
alesef yıkılan binaların tamamı Devlet binalarıdır.» 
dediler. 

Bunun için, 2490 sayılı Yasayı çıkmaza sokan bu 
ek Yasayla da meseleye çözüm getirmeyi düşünece
ğimiz yerde, Devletin Arsa ve tnşaat Ofisini kurup, 
Devlete kendi binasını yaptırsak, standartlarını tespit 
ile çok daha sıhhatli bir sonuca varırız sanıyorum. 

Bu şartlarla inşa halindeki binanın Devletçe sa
tın alınması, bugünkü yönetime gölge düşürecek ve 
şaibeleri de bu Yasa, içinde beraber getirecektir. 

Ben, Sayın Tutum'un, Sayın Tösyalı'nın ve Sayın 
Haznedar'ın, meselenin çözümüyle ilgili açıklamaları
na katılıyorum. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Bayer, buyururıuz efendim. 

MUHSÎN ZEKAt BAYER — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Şimdiye kadar bir tek madde için aşağı yukarı 
beş saatten befi konuşuyoruz. Hükümet, açık ve se

çik dedi ki, «Devlet daireleri için yetkimiz var 2490'a 
göre, kamu yararına istimlak yapabiliriz; fakat mes
ken için kanunda yetkimiz yok.» Bence bu Kanunun 
bütün esprisi budur, mesken yapmak için Hükümet 
bir yetki istemektedir. Zaten 2490'a göre de diğer 
yetkilerini kullanabileceğini belirtmiştir. 

Bu maksatla önerimi sundum; önerimin okunma
sını ' istirham edeceğim, ayrıca Hükümet görüşünü 
açıklamadan evvel öneriler okunsun, Hükümet bu 
önerilere göre görüşünü belli etsin; çünkü zannede
rim 1 inci madde için aşağı yukarı 5 - 6 tane öneri 
vardır. 

Arz ederim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Buyurun Sayın Erginay. 
AKlF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
Bu memlekette ya Devlet ve Hükümet vardır ve

ya yoktur. Şirridi, Tasarının üzerinde birtakım şüp
heler, şaibeler ileriye sürülmektedir. Efendim, 1,5 
sene için bunu tespit ediyoruz; çünkü siz zaten 1,5 
sene buradasınız, sizden sonra Allah bilir ne olur, 
sizin zamanınızda bu işi yapalım, kapatalım bitsin 
gitsin... Devletin bekası bakımından böyle bir fikir 
anlamsızdır. 

İkincisi; Sayın Tutum'un belirttiği gibi ve bir ar
kadaş da yine tema's etti, gece'kondu yaratmak mı is
tiyoruz?.. Asla. işte burada Devlete inançsızlığın bir 
ifadesi Bundan önce Devlet, eğer kötü bir sonuca 
varmışsa bunun sorumluluğu kanunlarda değil, onla
rı uygulayanlarda ve memleketin içinde bulunduğu 
yalnız, militarist diyelim, anarşik olaylarda değil, 
ekonomik anarşide. 

O halde biz ileride, elimize verilen bir ışığı me
şale haline getirmek isterken, bu hâlâ idare lambası
dır diye düşünmemeliyiz, Bu itibarla yapacağımız iş, 
bugünkü Hükümete, bugünkü Devlete, yarınki Dev
lete, istikbalin Cumhuriyetine ne ihale edilecektir. 
Onun için Kanunda; efendim, bina yaptığı takdirde 
daha güzel yapar, ama yarısını alıp yaptığı takdirde 
yapamaz... Niye? Neden kendisinin 2490'a göre sa
tın alma hakkı olduğu bir davada, bir işte belirli bir 
miktarını alıp da onu yürütmesinde haksız kalıyor 
yahutta aciz kalıyor? Bunun anlamı yok arkadaşla
rım. 

Bu itibarla, Devletimize, Hükümetimize itimat 
ediyorsak, böyle bir kanunda şimdiye kadar yapılmış 
olan işler bakımın'dan da normalin ortaya çıkacağı
na inanmamız gerekir. 

'Bugün halihazırda yürürlükte bulunan 2490 sa
yılı Yasa ile Devletin yaptığı ihaleler % 45'e varan 
eksiltmelerle alınmaktadır. Devlet, maliyetini, biri
mini; hepsini tespit etmektedir de. Müteahhit kârını 
da ilave etmesine rağmen, bütün kâr çıktıktan son
ra maliyet fiyatlarının da daha altında nasıl bir mü
teahhit ihaleye girip bunu alabilmektedir? Müteahhi
de çok iyi niyetli gözle bakıyoruz. Tabiî ki özel gi
rişim iyi şeyidir; ama ahlaklı ve dürüst olduğu ölçü
de saygıya değerdir. Devleti soyma girişimine hiçbir 
zaman saygıyla bakamayız. 
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Onun için zannediyorum bunun üzerinde fazla 
durmayalım, bu itimadı verelim ve bu Kanunu kısa 
müddetli değil; esas 2490'ı tamamlayıcı bir hüküm 
olarak, memleketin içinde bulunduğu bu mesken, 
lojman ve idare binaları ba'kımıridan da halledilmesi 
için böyle bir Kanunun gerekliliğini her halde kabul 
etmek lazım. 

Teşekkür ederim efendim, sağolun. (Alkışlar)' 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 

Değerli üyeler; 

Zamanımız, ne Sayın Komisyonun, ne Sayın Hü
kümet Temsilcisinin sayın üyelere cevap vermeleri
ne müsait, ne de 1 inci madde için verilen 8 önerge
nin okunmasına müsait. Bu itibarla, 12 Mayıs Çar
şamba günü saat 14.00'te toplanıp bu Tasarı üzerin
de çalışmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.55 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 120 

Dudu Gül Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (3 /6 ) 

TC 
Başbakanlık 14 Ekim 1980 

Özlük ve Yazı İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : 301-10551 

Konu : İdam cezasına hükümlü Dudu Gül 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Hırsızlık suçunu kolaylaştırmak ve hâsıl olacak faydayı elde etmek için Fatma Arap ve Mustafa Kıyak'ı 
öldürmek suçundan sanık Konya İÜ, Yenimahalle nüfusu Hane 23, Cilt 176/01, Sahife 58 de kayıtlı Ali kızı 
Nergiz'den olma 25.5.1958 doğumlu Dudu Gülün, T.C.K. nun 450/7-8, 59, 450/7-8, 59, 70 nci maddeleri 
uyarınca ölüm cezası ile mahkûmiyetine dair Konya Birinci Ceza Dairesinden verilen hüküm, Yargıtay Birinci 
Ceza Dairesince tasdik edildiğinden yapdacak diğer işlemler için Cumhuriyet Başsavcılığına ve daha sonra 
Adalet Bakanlığına gönderilen adı geçenim mıahkûmliyet dosyası ve Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin tasdik 
ilamı, konu hakkında 18.1.1980 gün ve 1.134.1.980-3282 saydı Adalet Bakanlığı yazısının sureti ile birlikte 
5.2.1980 günlü 301-00673 sayılı yazımızla Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 23 Şubat 1982 

Adalet Komisyonu Raporu 
Esas No. : 3/6 
Karar No. : 30 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Hırsızlık suçunu kolaylaştırmak ve ondan hâsıl olacak faydayı elde etmek için Fatma Arap ve Mustafa 
Kıya'k'ı öldürmek suçlarından sanık Konya İli, Yenimahalle nüfusu Hane '23, Cilt 176/011, Sayfa 58 de ka
yıtlı Ali kızı Nergiz'den doğma 25.5.1958 doğumlu Dudu GüTün Türk Ceza Kanununun 450/7-8, 59, 450/7-8, 59 
ve 73 nci maddeleri uyarınca ölüm cezasıyla mahkûmiyetine -dair Konya 1 nci Ağır Ceza Mahkemesinin 
22.6.1979 ıgün ve Esas 1979/156, Karar 1979/1'8 4 sayılı hükmü, Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 27.1L1979 gün 
ve Esas 1979/3428, Karar 1979/4425 sayılı ilamıyla onanmak suretiyle kesinleşmiş bulunduğundan bu işe ait dos
ya, Başbakanlığın 5.2.1980 günlü ve 301-00673 sayılı tezkeresine ekli olarak Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulmuş ve Başbakanlıkça da komisyona havale edilmiştir. Aldafet Komisyonunun Bsas 3/951 ve Karar 26 
sayılı, 7.4.1980 tarihli raporu iıle dosya Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Bu rapor ve metin Millet 
Meclisi Genel Kurulunda 12 Eylül 1980 tarihine kadar görüşülemediğinden ve belirtilen tarihte de Türkiye 
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Büyük iMilet Meclisinin feshedilme'si üzerine, Başbakanlığın 14J1OJ980 tartı ve 30İ1-1055H sayılı yazısı ile Millî 
Güvenlik Konseyi iBaşkanlığma intikal etmiştir. 29 Haziran 1981 tarih ve 2485 sayılı Kanunla kurulan Danış
ma Meclisinin çalışmaya (başlaması sonırasınlda ve içtüzüğün 86 ncı maddesi gereğince 'dosyanın Adalet (Komis
yonuna havale edilmesi üzerine Adalet Bakanlığı temsilcisinin de katılmasıyla yapılan toplantıda münderecatı 
incelenip görüşülmüştür, 

Mahkeme ilamında >da açıkça Ibellirtüldiği gibi Dudu Güfün hırsızlık suçunu kolaylaştırmak ve ondan hâsıl 
olacak faydayı temin etmek için Fatma Arap ve Mustafa Kıyak'ı öldürdüğü sübuta ermiş bulunduğumdan, 
Komisyonumuzca Anayasanın 64 ve Danışma Meclisi İçtüzüğünün 86 ncı maddeleri gereğince hazırlanan 
Dudu Gül Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Olan İlişikteki Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisine sunulmasına oy çokluğu ile karar verillmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz ©dilmek üzere düzenlenen işibu rapor saygıyla sunulur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

M. Fevzi UYGUNER 
iBaşkanvekili 

Enis MURATOĞLU 
Sözcü 

Serda KURT OĞLU 
Kâtip 

Çekimserim 
(Gerekçe eklidir) 

Alâeddin AKSOY 
Üye 

(Bulunamadı) 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Necip BİLGE 
Üye 

Çekimserim 

Bekir Sami DAÇE 
Üye 

Muhalifim 
(Gerekçe eklMir) 

Halil ERTEM 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

Halil GELENDOST 
Üye 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

(Bulunamadı) 

S. Feridun GÜRAY 
Üye 

İsa VARDAL 
Üye 

'Muhalifim 
(Gerekçe eküdfc) 

Şerafettin YARKIN 
Üye 

iÇekimserim 
(Gerekçe eklMİr) 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 120) 
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MUHALEFET GEREKÇESİ 

Dudu Gül küçük yaşta evlini terk ve gayrı ahlakî yola 'düşmüştür olay talihinde 18 yaşını henüz tilkmal 
ettaiştir. Mahkemece, hakkında T. C. K.'nun takdiri tahfife mütedair 59 ncu mıaddesii uyguılianmnş ancak 
T. C. K. 'nun 70 inci maddesi zarureti ve iki müebbet hapsin birleşmesi meticesli iidam cezası verilmıiştir. Olay 
1976 tarihinde vuku ıbulimuş, kararın keısMeşmeslinden itibaren yüar geçmiş ve ancak 12 Eylül 1980 taıniıhüınıe 
kadar parlamentonun görevini yapmaması veya yapamaması sonucu cezanın1 yenline getiırilimesıi onayllıaınma-
mıştır. İnfaz, Adalet uygulamasının ıtalbdî bir bölümüdür. Geç kalan adalet ise her yönüyle adaletin ağır dhılıaüi-
dir. Halketmiş de olsa bir hükümlüye, görevi yenine getirmemek suretiyle yılarca hergün idamı yaşaıtmak 
Devletin hakkı değildir. 

ıBu uzama ve (ihmal, hükümlüye verilen cezanın ötesıinde yumarca hergüo lildamı lyaşaima gilbi kanunun mak
sadını çok aşar bir cezayı çektirımliştJr. 

Aradan geçen uzun zaman sebebiyle vakî iidatm cezasının yerline getirilmesinde ne adaletin nıe de kamu
nun yaran kalmıştır. Aksine infaz, vaki gerekçeler kar şısmda adalet ve kamu vicdanını rencide edebilecekıtıir. 

Bu sebeplerle karara muhalifiz. 24,2.1982 

Bekir Sami DAÇE ,tsa VARDAL 
Danışma Meclisi Danışm<a' Mıeölisi 

Adalet Komisyonu Üyesi Adalet Komisyonu Üyesi 

ÇEKİMSERLİK GEREKÇESİ 

1. /önce, karara çekimser kalllmamın, hakkımda idam cezası verilen kişiyle ve olayla hiçbir ilgisi yoktur. 

2. Çok uzun bir süredenberl fikir yönünden ve ilke olanak, ölüm cezalarının hep karşısında oldum. Ya
ni bir (kanunla öldürme kararı verillmesıinıi kabul edememişimdir. A/ncak pozitif hukukumuzda bu cezaya yer 
verildiğine göne, yargı olarak yapılacak Ibir şey el/betteki yoktur. 

Diğer yandan yine fikir olarak, öHüm cezasının en müessiir (bir ceza olduğu da 'bana göre keşlin değildir. 
Belkiide em müessir ceza, Ibir anda iınifaz edilip biten ıbir ceza değifl çektirilen cezadır. Bu nedenledir ki, 1950 
yilündam beri sık ışık çıkarılan af kamıumlaırı, oezallıann çefctiıiımestoi engelieyerek ımüesısliriyetini kaybettirmiş
tir, 

ıBöydeoe, infaz edilmeyecek Ibir ölüm cezası sonunda, hakkında idam kararı vedfeniin, ömür boyu ceza
evinde kıataasının daha müessir bir ceza olacağını düşünmekteyim. 

3. 2485 sayılı 'Kurucu MıecMs Hakkındaki Kamunun, Kurucu Meçiyim görevlerimle 'ilişkin 2 nci maddesi-
mlin (d) bendinde, «.. kamun koyma, değiştirme ve kaldırma suretiyle yasama görevini yerime getirmek» 
denilmıektedir. 

Diğer yandan Anayasanın 64 ncü maddesinde de, «Kanuın koymak, 'değiştirmek ve kalldırmak, mah
kemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerime ıgetiırftnesine karar vermek T. B. M. M'eclisiiniın yetk'i-
lerimdenıdi'r.;» hükmü yer almıştır. Bu maddedeki, ölüm cezalarına ilişkin karar verme konusunda da Danışma 
Meclisinin yetkili olduğu açıkça belffli değildir. T. B. M. Meclisince bu konudaki kararların bir kamunla yü
rürlüğe konduğu noktaısımdan (hareket etsek dahi, (bu takdirde 2485 saıynk Kanunun 24 ncü maddesine göre 
durumun incelenmesi gerekmektedir. 

Söz konusu 24 ncü maddede, Danışma Meolsi Başkanlığıma yapılacak kanun teklifi yetkisinin, Malî 
Güvenlik Konseyi üyelerine, 'Bakamlar Kuruluma ve on imzala Danışma Meclisi üyelerine ait olduğu hük
me bağlıamımıştır. 
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HaÜJbuki bu (maddeye göre Danışma Meclisi Bıaşkan'lığıma gelmiş bir kamın teklifi veya tasarısı bulunmayıp, 
sadece Başbakanlığın bir tezkeresiyle ölüm cezasına aıiıt dosya gönderilmiştir. öte yandan Adallet Komlisyonu-
nıa bu konuda bir tasarı hazırlama yetkisi veren İçtüzüğün 86 ncı maddesinin ise, yukarıda sözü edilen 24 mcü 
madde hükmüne uygun buliönımadığını düşünmekteyim. . 

Bu durumda konu, 2485 sayılı Kamunun 1 inci maddesinin (2) Nolu bendine göne kanara bağlanabilir. 
Arz ederim. 

ŞerafattSm YARKIN 
Danışıma Meclsıi 

Adalet Kıomliısyomu Üyesi 

ÇEKİMSER OY GEREKÇESİ 

Anayasamızın yürürlükteki 1:1 mci ve 14/4 ımaıddesline rağmen; 
Memleketimiz ceza hukukunda ölüm cezasına yer verilmiştir. Türk hâkirnıi Türk kanundıarım uygulamak

tan kaçınamayacağıma göre, ölüm cezasıyla sonuçlanan ilamla/rın öteki kazaî kararlar gibi infazı gerekmekte
dir. 

Ancak, Anayasanın 64 ncü maddesi gereği ölüm cezalarının yerine getiriDmesıi kanun ile mümkündür. 
Kanun koyucu, YargUtayıın zorunlu incelemesinden sonra kesiınilieşmiış bir 'hükmün yerime getirilmişimi in

fazın kanunla kalbul edilmıesine ıbağlı tuıttuğuına göre, oy vermemizde hukukî tartışmalara girişilmesine, ıdava 
dosyasının incelenmesline yer yoktur. 

Oy vermede; ölüm cezasının yerine getirilnresinün kanıuana bağlanıp bağlanmayacağını n değerlendliırilımıeısıi 
yapılacaktır. Bu değerlendirmıe hukuk dışında tamamen sosyali - siyasal - vicdanî Mr değerlendirme olacaktıır. 

Değerlendirmenin doğruluğunu sağlayabilmek liçıin şu hususlarım özeni© göziönümde ıbulundurulması gere
kir : 

1. Suç sebebi ne olursa ollsum, istenen suç toplum için ne derece zararlı bulunursa bulunsun ölülm ceza
sının yerine getirilmesinde suçluya ıslah amıacı yoktur. 

2. Ölüm cezasının yerline getirilmesi, suçlu içlin gerçekte ceza infazı anlamını taşımaz. Zira infaz ile 
suçlunun vücudu ortadan kalkımıaıktadır. Suçlu gerçeıkto cezasız bırakılmaktıadiT. 

3. Ölüm cezasının infaz ©dilmemesüi suçlumun cezasının affı anlamını taşımaz. O, daima ölüm cezaisi 
mahkûmudur. Hayatını cezaevinde ısürdürüp 'bitirmek zorundadır. Bu, istediği suçun ağırlığına denk bir ce
zadır. Ölüm cezası 'hükümlüsü, infaz hukukunun suçlu lehine öngördüğü hiçbir hükümden yararflamatmaz. 
Mesela şartla salıverilemez. Müebbet hapis malhkûmu 'da değildir. 

4. Ölüm cezası mahkûmunu hayatımın sonuna kadar cemiyetten tecrit etmek cezadan beklemen içtimaî 
faydayı sağlar. Ölüm cezası yerine getirilirse, insan elliyle insan hayatına, suçun işlenmesinden çok sorara son 
verilmesi nedeniyle maişerî vicdanda bir ralhatsız'lık huzursuzluk doğar ve infazdan itibaren geçen zaman 
süresince bu vicdan nuzursuzluğu gicişir, merhamete, acımaya dönüşür. Bu yönden de ölüm cezasını yerine» 
getirmekte yarar yoktur. 

5. Ölüm cezasının yerine getirilmesi kanununu çıkarmak görevi Meclise verilmiştir. Meclis cezayı yeri
ne getirememe hususunda kanun ısdar edemez. Meclise verilen yetki tek yönlüdür. O halde, kanunun oluşu
mu için gerekli safhalardan birinde gerekli oy çokluğu oluşmazsa ölüm cezası yerine getirilmeyecektir. Baş
bakanlık tezkeresi ilgili Meclis Komisyonuna gelip gerekli çoğunluğu sağlayamazsa infaz imkansızlaşır. Ko
misyondan sonra Meclis kanatlarından herhangi birinde çoğunluk sağlanamazsa yine kanun oluşmaz infaz 
imkansızlaşır. Kanunu Devlet Başkanı imza etmezse yine infaz mümkün değildir. 

Burada bir noktayı vurgulamakta yarar vardır : Komisyonda oy verme durumunda olan bir üye «ben 
infaz doğrultusunda oy vereyim, takılacaksa Meclis kanatlarında takılsın» diyememelidir. Vicdanen ka
naatini belirtmek zorunda bulunan bir kimse, başkasının sorumluluğunu kendi oyuna dayanak yapamaz. 
Bunun gibi Hâkim, «Yargıtay idama (hükmetmiş, ben onların kararlarının doğruluğuna güvenerek infaz oyu 
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kullanırım, hata varsa günahını Hâkimler çeksin» de diyemez. Zira kanun ölüm cezası hükmü ile bu hük
mün yerine getirilmesini birbirinden ayırmış, müstakil prosedüre tabi tutmuştur. Hüküm ile infazı birbirine 
karıştırarak vicdan huzuruna varmak mümkün değildir. Oy verme görevini bu düşünce ile gereği gibi ye
rine getirmek imkânı da yoktur. 

Yukarıda arz ve izah edilen hususlar gözönünde bulundurularak yapılacak değerlendirme ile Anayasanın 
64 ncü maddesinin öngördüğü ölüm cezasının yerine getirilmesi kanununun oluşturulması, kendisinden bek
lenen amacı ancak şu hallerde gerçekleştirilebilir : Suçtan doğan zarar halen devam ediyorsa, suçlu ele 
geçer geçmez yargılanıp hüküm verilmesi kaydıyla, cezanın yerine getirilmesi kanununun isdarı gerekir. 
Suçlunun ele geçtiği anda toplum huzuruna hâkim olunacak duruma gelinmişse artık infazda ferdî - içtimaî 
fayda yoktur, bilakis zarar vardır. Ormandan şehre sızan vahşi hayvan ne kadar masumu parçalarsa par
çalasın, ele geçirilemezse hâkimiyet elden kaçırıldığı için öldürülmesine karar verilir. Bulununca karar ye
rine getirilir. Fakat biri yakalanıp demir kafese alındı mı, toplum düzenine hâkimiyet teessüs ettiği tak
dirde, artık vahşi hayvanı ifna etmek yerine onu kafeste muhafaza etmek doğru olur. Öldürülmesinde hiç
bir fayda yoktur. Tutsak edilenin toplum düzenine hâkimiyet teessüs ettikten sonra öldürülmesi intikam hissi 
ile izah edilebilir. İntikam ise Devlet olma ile bağdaşmaz* 

Ölüm cezasının yerine getirilmesi için kanun oluşturulması oylamasının söz konusu olduğu günümüzde 
topluma Devlet gücünün hâkim olduğu inkâr edilmez, bir vakıadır. Suçluların ölüm cezalarının yerine geti
rilmesinde içtimaî siyasî - ferdî bir fayda bulunduğu söylenemez. 

12 Eylül'den bu yana girişilen etkili operasyonlarla Devlet toplum düzenine hâkim olmuştur. Bu noktaya 
ulaşmanın gereği yerine getirilen ölüm cezalarının içtimaî faydası vardır. Bugünkü infazlar için aynı fayda
nın bulunduğu söylenemez. 12 Eylül'den çok önce işlenmiş suçlardan ölüm cezası giymiş olanların bu ce
zalarının yerine getirilmesinde de bugün bir fayda bulunmamaktadır. 

Buna rağmen Danışma Meclisi Genel Kurulunu ve Millî Güvenlik Konseyini oylarında vicdanlarıyla 
başbaşa bırakabilmek için çekimser oy kullanmakta fayda mülahaza ettiğim cihetle infazın yerine getiril
mesi hususunda olumlu ya da olumsuz oy kullanmamayı ve sonuç olarak çekimser kalmayı doğru gördü
ğümü saygılarımla arz ederim. 

Serda KURTOĞLU 
Danışma Meclisi Adalet 
Komisyonu Üyesi 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Dudu GUI Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 27.11.1979 gün ve Esas 1979/3428, Karar 1979/4425 sayılı 
Mamı 'ile kesinleşen, Konya 1 nci Ağır Ceza Mahkemesinin 22.6.1979 gün ve Esas 1979/156, Karar 1979/184 
sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/7-8,59,450/7 -8, 59, 70 nci maddeleri uyarınca ölüm cezasına mahkûm 
edilmiş bulunan, sicilli nüfusta Konya İli, Yenimahalle nüfusu, Hane 23, Cilt 176/01, Sayfa 58'de kayıtlı, Ali 
Kızı Nergiz'den olma 25.5.1958 doğumlu Dudu Gül hakkındaki işbu ölüm cezası yerine getirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

ı ı mm^ •< 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 118 

İnşa Halindeki Taşınmaz Malların Satın Alınmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 

Tanıtma ve Malî İşler Komisyonları Raporları. (1 /114) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 29 Aralık 1981 
Başkanlığı 

Sayı : KKTD/101 -1150/07341 

DANIŞMA MECL'M BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlamalı ve Başkanlığuııza arzı Bakanlar Kurulunca 21.12.1981 tarihinde (kararlaştı
rılan «İnşa Halindeki Taşınmaz MaHaruı Satm Ahnmasrna Dair Kanun Tasarısı» He gerekçesi ekli oîarak göa-
derümiŞtir. 

Gereğin! arz edetlim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Kaimi idarelerinin taşınmaz mal satın almalannda uygulayacağı esaslar 2490 sayılı Kanunda Kamulaştırma 
işlemlerine ait esaslar ise 6830 sayılı Kanunda düzenlenm^itür. 

Satın alma işlemi için inşaatın bitmiş olması gerökmektıediır. 

Kamulaştırma sırasında inşa halindeki yapı kamula^tırıldığı takdirde gerli kalan işlemin 2490 sayılı Ka
nun uyarınca ihaleyle çıkarılması zorunludur, inşa halindeki yapının noksan işleri için (keşif hazırlamaısında-
M güçlülk ve ihalenin, bir kıSım malzemesi hazır olan inşaat sahibinden başka bir şahısta kalması ihtimalli 
bu yolun uygulanmasını engellennetotedir. 

İnşaat sdk'üöründeki yaygın uygulama, yapının belli bir seviyeye kadar mülbealhhlit veya mal Sahibi tara
fından inşa edilmesi ve bu halde satılması, alınan peşinat ila insaaltın bitirilmesi şeklindedir. Kamu idareleri 
satın alma inşaat sözleşmesi şeklindeki akut yapamadıklarından bu yolla bina almaları mümkün değildir. Bu 
imkânsızlılklar sonucu 4-5 ay içinde bitirilecek uygun fiyatlı yapılar yerine daha pahalı olan bitmiş yapıları 
almak zorunda kalınmaktadır. Tamamlanmış yapılanıl sayısının azlığı fiyatları artıran bir etken olarak ortaya 
çılkmalkltadır. Bitnüş binalarda hizmete uygun değişik i'ik yapılmasında ayrıca bir masraf yapmayı gerektir
mektedir. 

Şu andalki yaygın bina alma yonltemine uyum sağlamak, daha ucuz bedele bina alabilmek, ek bir masraf 
yapmadan hlizmeite uygun değiştflkl'iğÜ yaptırabilmek için işbu taisarı hazırlanmıştır., 

Tasarı ile darboğazda olan inşaat sektörüne küçük ölçüde de olsa yardımcı olunacağı, Devletin ihtiyacı 
olan binaları daha elverişli şartlarla satın alabileceği düjünülnıdktedıir. 
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MAODE GEREKÇELERİİ 

1. (Madde, Devletle inşâ, halindeki yapıları saltın allmıa ve sattın alınan yapının değeri oranımda bür öde-
nıe 'yapabilme ydtkM verilmektedir. 

Ayrıca, inşaatın kalan kısmının tamamlanabilmesi için, binanın sahibi müteahhidi veya başka bir müteah
hit ile pazarlıkla inşaat sözleşmesli yapma yetkisi verilmektedir. 

2. (Madde, bu madde ile saltın alınacak yapıların ön az % 40'ının tamamlanmış ve 1983 Malı yılı sonuna 
kadar biteceği beli olanlar arasından seçilmesi zonuılüluğu getirilmiştir. 

3. (Madde, Tasarı geçici bir .'kanun olarak düşünül iliğimden 1983 Bütçe yılı sonuna kadar yürürlükte kal
ması amacı güdülmüşitür. 

4« ıMadde, Kanunun Balkanlar Kurulunca yürütüleceği beliMîmlişItlr. 

Bayındırlık, Ulaşanına, İmar ve Isfkân Tui:zm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Bayındırlık, Ulaştırma, îmar ve İskân, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu 18 Şubat 1982 

Esas No., : 1/114 
Karar No. : 8 

DANIŞMA MECL/ÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan Bakanlar Kurulunca uygun bulunarak KomlilsyonumuKa 4.1.1982 tarihinde 
'intikal dtm'iş olan «İnşa Halindeki Taşınmaz Malların Satın Alınmasına Dair Kanun Tasarısı» Komisyonu
muzda incelenmliş ve aşağıda yazılı Gerekçeli Raporda belirtildiği gibi Devlet ihale Kanunu içerisinde yer 
verileceği üzere reddi uygun görülmüştür. 

iBugüne kadar ihale ve saltın alma işleri 2490 sayılı Kanuna, Kamulaştırma işleri de 6830 sayılı Kanuna, 
uygun olarak yapılmaktadır.. 

Kamulaştırma sırasında inşa halindeki yapı kamulaşltırıldığı takdirde geri kalan işlerinin 2490 sayıih Ka
nun uyarınca ihaleye çıkarılması zorunludur. İhale zorunluğu ise keşfi de beraberinde getirir. Bu nedenle «inşa 
halindeki yapının noksan işleri için keşif hazırlanması güçlüğü vardır» mülahaza geçerli olamaz. Zira Kamu
nun yaptırmakta olduğu ve müteahhidi ile anlaşmazlık halinde de aynı işlemler yani keşif yapılır düğer bir de
yimle durum .tespiti yapılır. Esasen idarelerimiz bu tür işlemlere alışıktır. Burada sadece keşif de yeterli değil
dir. Varım kalan binanın inşaat kalitesini (tespit etmekde gerekir. 

Teklifite «inşa halindeki yapının noksan işleri için keşif hazırlanmasında güçlük ve ihalenin bir kısım mal
zemesi hazır olan inşaat sahibinden başka şahısta kalması Mimari bu yolun uygulanmasını engellemektedir.» 
denilmektedir ki burada idarenin mli yoksa müteahhidin mi düşünüldüğü hususunda tereddüt yaratılmaktadır. 

Esas olan idare olduğuna göre şanltJiyede düzen alan ve mateemesi hazır olan müteahhit, inşaatın devamı 
ihalesinde diğer müteahhitlere göre dalha düşük bir fiyat verebileceği için idarenin kazançlı olduğu kadar, 
müteahhit de malzeme ve şantiyesini de başka yere nakletme zorunluğunda kalmayacağı için kazançlıdır. 

Ayrıca tasarı gerekçesinde ve tasarı metninde satın alınması düşünülen yapının % 40'nın yapılmış olma
sının şart konulması nedeni 1983 yılında bitirilme şartına bağlanmıştaki, % 351 bitmiş bir binanın 1983 yılında 
bMrilmeyeceği gibi bir sbnuç doğurur. % 50 ve daha yukarı yüzdesi bitmiş olan yarım kalmış yapının 1983 
yılında bitirilme olanağı dalha fazla olduğuna göre idarenin bitmeye yaklaşmış bir yapıyı alması daha doğru 
olur. 
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«Diğer yönden % 40'ı tamamlanmış olması ve 1983 yıllında bitirilmesinin taahhüt edilmesi» hükmü 1982 
yılından sonra yanım kalmış yapı atanmamasını öngörmektedir ki belli bir malksaltla belirli bir dönemde beMr-
li yarım kalmış baza binaları saltın atana, Kanun fikri ile bağdaşmamalkltadır. KaklM 2490 sayılı Kanunun yerine 
geçecek olan Devlet İhale Kanununu Tasarısı Danışma Meclisine tinltfkal etmiş bulunmaktadır. 

Bütün taşınmaz mal alımlarını kapsayan bu kanun içellisinde yarım kalmış taşınmazların da alınabihnesi 
için gerekli maddeler ilave edilerek ve bu durumdaki alımlar için zamanla knsıltblılk kaldırılarak süreklilikte 
geltürillmüş olacakttır, 

Bu dedenlerle Kk>mlisiyonumuz, kanun tasarısının maddelerinin görüşülmesin© geçilmeden reddedilmesine ka
rar viermiştür. 

Diğer komisyonlara havalesi gereğince saygı ile arz olunur. 

A. Fehmi KUZUOĞLU 
iBaşJfcan 

A, Güngör ÇAKMAKÇI 
(Kâtip 

Halil EVLİYA 
Üye 

A t alay PEKÖZ 
Üye 

Lütfullah TOSYALI 
Üye 

Ayhan FİRAT 
ıBaşjkanvekili 

Mehmet AYDAR 
Üye 

Mehmet HAZER 
Üye 

Ahmet SARP 
Üye 

Hidayet UĞUR 
Üye 

Zeki YILDIRIM 
Sözcü 

Şükrü BAŞBUĞ 
<Üye 

Ali Mazhar HAZNEDAR 
İliştik karşı oyumla 

Üy« 

Hayri SEÇKİN 
Üye 

Mustafa YÜCEL 
Üye 

•Bulunamadı 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Ülkemizde özellikle son yıllar içinlde aşırı enflasyonun konuta karşı olan talebi fevkalade azaltmış ol
ması ve finansman yetersizlikleri başlanmış muayyen düzeye gelmiş inşaatın 'bitirilmesine imkân vermemek
tedir. Bu husus DlE'noe yayınlanan inşaat ve iskân ruhsatlan ile ilgili istatistik rakamları arasındaki büyülk 
farktan açık. hir şekilde görülmektedir. 

Otiğer taraftan son aylar içinde kabul. edilen ve bir kısmı Devlet memurlarına ülkenin çeşitli yörelerin
de mecburî hizmet yükleyen kanunlarla Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Kanunu esasen büyük bir ihtiyaç 
halinlde bulunan memur lojmanları konusunu, Devlet Kuruluşıları idare binaları ihtiyacı yanında, yeniden 
gündeme getirmiştir. Bu soruna çok süratli bir çözüm bulunması zorunludur. 

Hükümet bu ve buma 'benzer bazı mülahazalarla inşaat sektörüne halen içinde 'bulunduğu 'kriz dönemini 
de gözömünde tutarak, hem sektöre canlılık kazandırmak hem de büyük 'bir ihtiyacın süratle giderilme
sine imkân hazırlamak amacıyla ve geçici bir süre uygulamak üzere bu Kanun Tasarısını sevketmiştir. 
Kanımca da hu gerekçeler geçerli ve yeterli gerekçelerdir., 

Kanun maddelerinin tedvininde düzeltilmesi gerekli yönler bulunabilir. Ancak Kanunun maddeleri üzerin
de yapılacak görüşmelerde 'bu malhzurların giderilmesi ve asgarî düzeye indirilmesi mümkün olabilirdi. Bu 
nedenle de ret gerekçesinin bu maddelere dayandırılması doğru değildir. 

Görüşülmekte olan 2490 sayılı Kanunu tadil eden Tasarıya hu hükümleri monte etmek kanımca iki ne
denle yerinde olmayacaktır. 

1, Aslında Devletin geleneksel uygulaması dışında ve bir fevkalade durumla ilgili olduğu için bu uygu
lamayı 'devamlı hale getirmekte mahzurları olabilir. 

'2. 2490 sayılı yasa önemli bir yasadır. Müzakere ve sonuçlandırılması kısa zamanda mümkün değildir, 
Bu kanun ise derhal uygulamaya konulması gereken bir kanundur,. 

Yukarda açıklanan gerekçelerle ekseriyet kararına katılmıyorum. Kanunun görüşülüp sonuçlanldırılması-
nın yararlı olacağı kanaatindeyim. 

A. Mazhar HAZNEDAR 
Danışma Meclisi Üyesi 

Mali tşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 
Malî İşler Komisyonu 20 Nisan 1982 

Esas No. : 1/114 
Karar No.: 37 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

İnşa Halindeki Taşınmaz Malların Satın Alınmasına Dair Kanun Tasarısı, havalesi uyarınca Komisyonu
muzun çeşitli tarihlerdeki birleşimlerinde ilgili hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

I. Tasarı, Devlet daire ve müesseseleriniin içinde bulundukları yerleşim ve mesken sıkıntısına en kısa 
zamanda ve en kısa yol ile müdahale edilmesini ve sıkıntıya geçici bir .tedbir ile de olsa bir çözüm getirilebil
mesini öngörmektedir. 

Günümüzde Devlet daire ve müesseseleri büyük bir yerleşim sıkıntısı içindedir. Bu sıkıntıyı giderebilmek 
amacı ile satın alınacak gayrimenkullerin mevzuat uyarınca ancak inşaatı tamamlanmış ve iskân ruhsatı alın
mış binalar olması mecburiyeti, ancak bu durumdaki 'binaların satın alınabilmesine yahut kiralanabilmesine 
imkân verebilmekte ve bilahare bu binalarda değişiklik yapılarak ihtiyaçların karşılanabilmesi yoluna gidilmek
tedir, 
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Tasarı, inşaatı ^tamamlanmamış ve iskân ıruhsatı alınmamış binaların da satın alınabilmesine imkân sağla
mak suretiyle bu konudaki uygulamaya arz edildiği üzere daha kısa bir yoldan müdalhaleyi öngörmekte ve 
İhtiyaçları karşılamak üzere yapılabilecek değişikliklerin asgarî seviyeye indirilerek bu şekilde bir tasarrufu 
sağlayıcı karaktere de sahip bulunmaktadır. 

Tasarının gerekçesinde yer alan ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar - îsikân Turizm Komisyonu Raporunda 
eleştirilen görüşler, Komisyonumuzca da uygun görülmemiş ve eleştirilmiştir. 

Devlet daire ve müesseselerin'in yerleşim ve mesken ihtiyaçlarına kısa yoldan müdahale edilebilmesini ve 
geçici nitelikte de olsa bir çözüm getirilebilmesi rii öngören tasarı 'bu ihtiyaç gerelkçesli ile sınırlı olarak ve 
aşağıda belirtilen değişikliklerle Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II. Maddelerle ilgili Açıklamalar : 
Madde 1. — Tasarının birindi maddesi esas itibariyle Komisyonumuzca da benimsenmiş ancak uygu

lamada bazı tereddütlere sebep teşkil etmemesi ve bu istisnaî uygulamanın belli disiplinler altımda yürütüle
ceğinin belirlenmesi gayesi ile madde metni yeniden kaleme alınmıştır. 

Madde 2. — Tasarının ikinci maddesi esas ve metin 'itibariyle Komisyonumuzca da benimsenmiş ancak 
inşaatım tamamlanma oranınım % 25'e düşürülmesi, binalarda ihtiyaç yönünden yapılması mulhıtemel değişik
liklere daha fazla imkân sağlamasını ve bu işlerin daha az masraf ile .başarılmasını temin edioi özelliği ile ya
rarlı mütalaa edilmiş ve bu görüşlerle % 25 nispeti esas alınmıştır. 

Tasarının 3 ncü ve 4 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
İşbu raporumuz gereğinin ifası dileği ile Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Süleyman Sırrı KIRÇ ALI 
Başkan 

Hilmi SABUNCU 
Söz hakkım saklıdır. 

Kâtip 

Muzaffer ENDER 
Üye 

Recai BATURALP 
Üye 

M. Velid KORAN 
;1 nci maddede muhalifim., 

Üye 

İsmail ŞENGÜN 
Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Tasarıya Muhalifim. 

Üye 

Kamer GENÇ 
Tasarıya muhalifim. 

Üye 

Salih İNAL 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Tasarıya muhalifim 
Muhalefetim eklidir. 

Üye 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Erdoğan BAYIK 
Üye 

Doğan GÜRBÜZ 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

Mehmet KANAT 
Üye 

Ragıp TARTAN 
Muhalefetim eklidir. 

Üye 
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KARŞI OY YAZISI 

Tasarının öngördüğü Kanun, bazı satın almaları peşinen hedef gösterircesine inşa halindeki taşınmaz 
malların satın alındıktan sonra 1983 sonunda yürürlükten kalkacak şekilde Meclisimize sunulmuş bulunmak
tadır. 

İnşaatın % 40'ı bitirilmiş şekliyle satın alınacak binalarda inşaat anamalzemesi demir kullanımının nok
sanlığı tespitinin zorluğu aşikârdır. 

Özel kişi ve teşebbüslerin tamamen ticaret amaçlarla başlattığı binaları satın almak Devletin işi olma
malıdır. 

Devlet büyüktür dilediği yer ve yerleri istimlak eder ve kendi plan ve projesine göre kendi gözetiminde 
inşaatlarını yapar veya yaptırır. 

Bu görüşten hareketle Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonu tasarının reddi için koydukları gerekçeyi de 
aynen benimseyerek tasarının reddi gerekir görüşündeyim. 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Danışma Meclisi ve 

Malî îşler Komisyonu Üyesi 

Hamdı Özer'in Tasarının Tümünün Kabulüne Karşı Muhalefet Nedenleri 

1. % 40 inşaatın tamamlanması demek o inşaatın kaba kısmının bitirilmesi demektir. Bu seviyeye ulaş
mış inşaatın kullanılış gayesinin değiştirilmesi ve kamu ihtiyacına elverişli şekle sokulmasının mümkün 
olamayacağı Komisyonda hazır bulunan imar ve îskân Bakanlığı teknik elemanlarına sorulmuş, imkân
sız olduğu cevabı alınmıştır. 

Kamu ihtiyacına yarayan binalar ile özel kimselerin ihtiyacı için yapılan binalarda yük taşıma hesabı
nın farklı, kullanma tarzının ayrı olduğu düşünülerek inşaat mimarisinin farklı olduğu ve % 40 seviyedeki 
inşaatın kamu ihtiyaç için tadilatın mümkün bulunmadığı izah edilmiştir. 

2. Masraf bakımından kaba inşaatın bedelin % 40'ına eşit olduğu, ince inşaatın ise % 60 seviyesinde 
bulunduğu kâr nispetinin kaba inşaatın fazla, ince inşaatta daha az olduğu, müteahhitlerin işine geldiği in
şaatı satın alan kamu sektörünün ince inşaat için ve buna ilaveten düşünülen tadilatla birlikte yapacağı 
giderin yeniden binanın inşası kadar yüksek olacağı Komisyonda teknik elemanlar huzurunda tartışılmış 
ve teknik elemanlarca bu kabil düşüncelerin aksi iddia edilmemiştir. Aksine yeni inşaat bedeli kadar olabi
leceği teyit olunmuştur. 

3. Kazanılacak zaman bakımından yaptığım araştırmada ince inşaatın düşünülen sürenin 2/3'sini ala
cağı teknik elemanlarca ifade edilmiştir. Bu bakımdan zaman yüzünden de kamu ihtiyacı süratle karşılana-
mamaktadır. 

4. Özel ihtiyaç için yapılan inşaatın ruhsatı ile kamu ihtiyacı için yapılacak inşaatın ruhsatının veril
mesi farklıdır. 

özel inşaat için yapılan binanın % 40 seviyesinde satın alınması daha sonra o mıntıkadaki özel konut 
sahipleri tarafından dava edilerek daha önce özel inşaat için alman ruhsatın iptali istenecek ve hukuken 
ihtilaflı hale gelmiş olacaktır. 

5. Kamu ihtiyacı için kullanılacak binalarda park yeri çok önemlidir, özel inşaat için yapılan ve % 40 
seviyede satın alınan binalarda bu ihtiyaç karşılanamayacaktır. 

Yukarıda yazılı nedenlerle tasarının tümünün kabulüne muhalifim. 

Hamdi ÖZER 
Malî îşler Komisyonu 

Üyesi 
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AYRIŞIK OY 

Tasarının 2 nci maddesindeki % 40 oranının aynen muhafazasını, bu metnin yasalaşması halinde uygu
lamada tereddütlerin doğmasının önlenmiş olacağım düşündüğüm için gerekli görmekteyim. Çoğunluk ka
rarma bu nedenle muhalifim. 

Ragıp TARTAN 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İnşa Halindeki Taşınmaz Malların Satın Alınmasına 
Dair Kanun Tasarısı 

JMiAlDDE 1. — Kıamıu ihıtiyaçllıarı içim imşa halimdeki 
binaları satım almaya, inşaatım tamamılıanıması için 
pazarlıkla inşaat sözleşmesi yapmaya ilgili Balkan 
lyetkildür. 

MADDE 2. — Bu Kanon uyarınca satım aüımacak 
Ibimalıarım, Kamumun yayımı tonihıiode, inşaatının en az 
% 4Q'ıımım tarnamflianırıuş dlmiası ve inşaatın 1983 Büt
çe yılıı sonıuna kadar btitirilleceğiinim taahhüt edilımesi 
şarttır. 

MADDE 3, — Bu Kamun 1983 Bütçe Yıllı donuma 
kadar uyguîıanım:ak üzere yayımı tarihlimde yürürlüğe 
ıg>iııer, 

MADDE 4. — Bu Kamum hükümlerini Bakamlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

T. Özal 

Adalet Bakam 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T, Esener 

İmar ve İskân Bakam 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Şfde 

MALÎ İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

İnşa Halindeki Taşınmaz Malların Satın Alınmasına 
Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2490 .sayılh Kanun hükümlülerime 
ıgöre pazarlıkla, Devlet daire ve müesseseleri yerle
şimi ve mesken ihtiyaçları içim 'inşa haindeki binalar 
satım almaya, inşaatım tem^amlattırıllrnası için inşaat 
sözleşmesi yapmaya ilgili bakam yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu Kanum uyanınca satım alınacak 
binalarım, Kamunıum yayımı tarihlimde, inşaatımın en az 
% '25'imim tamamılıanımış otoıaısı ve inşaatın 1983 Büt
çe yılıı sonıuna kaıdar bitirileceğinim, taahhüt «diJımıesi 
şarttır. 

IMADDE 3. — Tasarımım 3 ncü maddesi ıKomfis-
yonumıuzca da aynen kabul ediJımiştir. 

MADDE 4. — Tasarınım 4 mcü maddesi Kıomlis-
yooiurnıuzoa da aynen kabul edilmiştir. 

21 . 12 . 1981 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bâyülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
R. Baturalp 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy İş. ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

Kültür Bakanı V. 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakam 
M, özgüneş 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr, T. önalp 

Ulaştırma Bakam 
N. özgür 

Enerji ve Tabiî Kay. 
Bakam 

S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

* * e 
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